Wielwijk special!
Jaarverslag

Kennismaking Marijke Aarts

Wat gebeurt er toch veel in Wielwijk!
Ook in 2013 hebben we niet stil gezeten. In het eerste kwartaal van 2014 is
er een jaarverslag uitgebracht waarin
een selectie staat van activiteiten en
projecten van het afgelopen jaar.
Wij kijken hier met veel plezier op
terug en wij hopen u ook. Het boekje is huis-aan-huis bezorgt bij alle
bewoners van Wielwijk. U vindt er
ook de activiteitenkalender 2014,
doorlopende wijkactiviteiten en handige contactgegevens. Het boekje is
ook online te vinden op onze website www.wielwijk.nl onder het kopje
Wijkplannen, Jaarverslag Wielwijk.

Sinds 2010 ben ik als wijkverpleegkundige van de Zichtbare Schakel werkzaam
in Wielwijk. De wijk kende ik al redelijk goed omdat ik als wijkverpleegkundige
van thuiszorg Internos vaak in Wielwijk kwam.

Tegenwoordig maak ik deel uit van het
Sociaal Wijkteam. Het is heel prettig
nauw samen te werken met collega’s
vanuit andere disciplines. Bewoners of
professionals die vragen hebben over
een “gezondheids”situatie kunnen bij
mij terecht. Samen met de bewoner en
eventueel de familie bekijk ik of er een
antwoord is op de vraag. Dat kan zijn
het aanvragen van een WMO-voorziening maar ook het toeleiden naar de
juiste zorg of de juiste woonplek.

HVC helpt je graag bij het bestrijden van ratten, muizen en andere plaagdieren!

Help jij ook mee?!

HVC bestrijdt de overlast van plaagdieren in Dordrecht. Denk hierbij aan muizen,
ratten en bepaalde insecten. De overlast van deze dieren is vaak te voorkomen
door de oorzaak weg te nemen. Veel bewoners in Wielwijk hebben last van muizen of ratten in of om hun woning. Deze dieren komen vooral af op etensresten.
De meest voorkomende oorzaken van
ongedierte in Wielwijk zijn dan ook:
1.	het (brood)voeren van vogels in de
buurt
2.	het dumpen van etensresten op straat
en op grasvelden
3.	het dumpen van volle vuilniszakken op
straat
Zelf heb je er misschien niet direct last
van, maar voor je buren en ook voor de
rest van de buurt kan het erg vervelend
zijn. In Wielwijk moeten bijvoorbeeld
regelmatig voetpaden opnieuw bestraat
worden omdat ratten gangen hebben
gegraven in het zand onder de paden.
De tegels verzakken en daardoor ontstaan gevaarlijke situaties. Tevens zorgen plaagdieren voor zeer onhygiënische
situaties in en om je huis.

Contact

WijkInformatiePunt Wielwijk
Admiraalsplein 413
3317 BK Dordrecht
Postbus 8
3300 AA Dordrecht
(078) 770 5002
www.wielwijk.nl
info@wielwijk.nl
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Help daarom a.u.b. mee aan het bestrijden van deze plaagdieren in de wijk!

Iedere maandagmiddag van 13.3014.30 uur ben ik te vinden in wijkcentrum De Admiraal. Bewoners kunnen
met zorgvragen terecht maar er is ook
de mogelijkheid om de bloeddruk en
bloedsuiker te laten meten.
Mijn wens voor de toekomst is dat
iedereen, ondanks de komende bezuinigingen, bereid blijft zorg te dragen
voor de ander. Er zal een groter beroep
worden gedaan op de mantelzorgers.
Zij verdienen goede ondersteuning zodat ze niet overbelast raken. Daarom
hoop ik dat we aandacht hebben voor
elkaar en hulp bieden aan bewoners
die dat nodig hebben.
Hebt u een vraag of wilt u meer informatie dan zie ik u graag bij het WijkInformatiePunt Wielwijk aan het Admiraalsplein 413. Loop gerust binnen op
werkdagen van 9.00-17.00 uur. Verder
bereikbaar via telefoonnummer (078)
770 5002 of e-mail info@wielwijk.nl.

Wordt tuinman/-vrouw
in de Tuin der Herinnering!

Wij zijn hard op zoek naar hulp…. misschien
wel naar jou! Ben jij die enthousiaste zelfstandige vrijwillige tuinman/-vrouw die beheer- en onderhoudswerkzaamheden kan
en wil uitvoeren in de Tuin der Herinnering
in Wielwijk?! Dit is een openbare tuin, gelegen in de Cornelis Evertsenstraat. Misschien
ben je er wel eens geweest? De tuinman-/
vrouw mag zelf kiezen welke werkzaamheden hij of zij wil doen en bepaalt zelf de
werktijden. Je kan gebruik maken van de
faciliteiten (zoals gereedschap) van Wijkinformatiepunt Wielwijk en Wijkcentrum
de Admiraal. Begeleiding en advies in het
tuinierwerk is eventueel mogelijk.

Interesse? Reageer via de vrijwilligersvacaturebank: www.vrijwilligoppad.nl, bel of kom
langs bij Wijkinformatiepunt Wielwijk of
mail naar schoonheelenveilig@wielwijk.nl.
Meer informatie over de Tuin der Herinnering vind je op:
www.wielwijk.nl/tuinderherinnering.

Moeder- en vaderdagactie
Het WijkInformatiePunt Wielwijk wil de moeders en vaders uit Wielwijk eens
in het zonnetje zetten. Daarom is er een speciale actie opgezet. Tijdens de
Groendag in de Tuin der Herinnering konden mensen een foto laten maken
voor Moederdag. In de week voor Moederdag konden ze een gratis afdruk
ophalen bij het WijkInformatiePunt Wielwijk. Veel moeders zijn op Moederdag
verrast met deze mooie foto’s!

Op www.hvcinzameling.nl/dienstverlening/plaagdierbestrijding vind je veel
nuttige tips voor de bestrijding van
plaagdieren. Hoe kun je plaagdieren voorkomen? Wat kun je zelf doen om ze te bestrijden? En wanneer schakel je HVC in?
Heb jij last van plaagdieren in of om jouw
woning of flat en weet je je er geen raad
meer mee? Bekijk wat de oorzaak is en
wat je er eventueel zelf aan kunt doen.
Spreek je buren aan wanneer je ziet dat
zij etensresten dumpen in de buurt,
vogels voeren of iets dergelijks.
Neem ook contact op met de klantenservice van HVC via tel. 0800-0700 om
de reeds aanwezige plaagdieren te
bestrijden.

Wielwijk website nieuwe look

De website www.wielwijk.nl heeft een hele nieuwe look gekregen. Het ziet er
veel frisser uit en ook op je smartphone is het nu veel beter leesbaar. Om de
homepage vindt je mooie grote foto’s uit de wijk, een overzicht van het laatste
nieuws, kan je direct naar belangrijke onderwerpen en activiteitenkalender en
staan de laatste tweets. Bekijk hem zelf en blijf op de hoogte van al het nieuws
uit Wielwijk!

Ook met Vaderdag was er weer een
leuke actie. Wij vroegen alle kinderen
om een mooie vaderdagwens op te
schrijven op een wensenformulier. De
mooiste wensen werden beloond met
een leuk vaderdag kado.

wijkinformatiepunt

