Het woon- en zorgcentrum
Waterwiel stelt welzijn en ontmoeting centraal, staat open
voor bewoners en familie, en is
toegankelijk voor de wijk.
Het Waterplaza is een sociaal
restaurant waar mensen kunnen
eten, en meedoen aan activiteiten. Het Waterwiel is een onderdeel van Stichting de Wielborgh.

Stichting de Wielborgh
Waterwiel, tel. 654 76 66
Contact: Bart Don
mail: bdon@wielborgh.nl
www.wielborgh.nl

Wij zoeken in het
Waterwiel nog enkele:

gastvrouwen
Voor de taken:

Bezoekers wegwijs maken
Bediening gasten
Bijdrage gezellige sfeer
Vooral jonge mensen vragen wij
om te reageren. Voor onze gasten
is het plezierig om ook met jonge
mensen te kunnen praten.

Wij bieden:

Professionele begeleiding
Aangename werksfeer
Prettig team
Werktijden in overleg
Bel voor meer informatie met:
Bart Don, tel. 654 76 66,
of mail bdon@wielborgh.nl

Het Waterwiel

Belangrijke
telefoonnummers

Tekst Ria Besjes, foto’s Wim Baauw
tenzij anders vermeld

Cynthia Koning:

“Ik werk graag met mensen”

“Eigenlijk zou ik gastvrouw worden, dat is de mensen
ontvangen en zonodig wegwijs maken. Maar ik weet helemaal niets van het Waterwiel af, dus hoe moet ik dan de
mensen verder helpen? Daarom ben ik eerst gewoon in het
restaurant begonnen, als vrijwilliger in de bediening.”
Aan het woord is Cynthia, een enthousiaste jongedame die onlangs
is begonnen als vrijwilliger in het
Waterwiel. Nieuwe vrijwilligers
zijn hard nodig om het restaurant
minimaal open te houden nu er
minder personeel is. Voor de bezoekers en de bewoners is het toch
prettig als ze de hele dag terecht
kunnen voor een kopje koffie of
een ander drankje.

Ervaring

Cynthia: “Ik ben op zoek naar
vast werk, maar zolang ik geen
baan heb wil ik graag iets doen.
Ik doe hier toch ervaring op, dat
is ook wat waard. Ik zit nu al een
tijdje zonder werk, via het UWV
kreeg ik de tip dat ze hier mensen
zochten voor het restaurant. Ik
vind het erg leuk om te doen, het
is elke week anders. Ik zoek nog
een beetje naar de structuur, door
de veranderingen loopt nog niet
alles even regelmatig. En ik kan

zelf niet alles even
goed onthouden,
daar komt het ook
wel door. Ik ben op
maandag en woensdag in het restaurant,
van 2 tot 4 uur. Omdat ik ziek geweest
ben mag ik nog niet
te lang achter elkaar
werken. Dus voorlopig zijn het nog weinig uren.”
Heb je er last van
dat er minder personeel is?
“Ik ben nog maar pas
begonnen, dus ik weet niet hoe het
vroeger was. Ik vind ze allemaal erg
aardig, de vrijwilligers en de vaste
mensen. Soms mopperen de gasten
wel dat ze langer moeten wachten
dan vroeger. Maar dan is het druk,
dus dat vind ik wel logisch. Meestal
hoor ik alleen maar leuke verhalen.

Ik luister graag naar de mensen, daar
maak ik tijd voor. Zij komen toch
naar het restaurant voor de gezelligheid en om een praatje te maken?
Het bevalt me hier best bij de ouderen, ik werk graag met mensen en de
sfeer onder elkaar is ook heel leuk.”

Shantykoor ‘De Admiraliteit’
bruist van leven
Om de veertien dagen op donderdagavond is in het Waterwiel het shantykoor De Admiraliteit te vinden. Ongeveer
40 mannen repeteren daar hun zeemansliedjes. De muzikale begeleiding bestaat uit accordeons, slagwerk, gitaar en
banjo. Dirigent (zwaaibaas) is Johan Cambach.
Assistent-zwaaibaas Henny Bezemer: “Wij zijn heel blij dat wij hier
kunnen repeteren, het is niet alleen een fijne plek voor ons, maar
wij vinden het ook heel plezierig
dat bewoners van het Waterwiel en
mensen uit de buurt onze repetities
bijwonen. Er wordt serieus geoefend,
maar we hebben veel plezier en er
wordt veel gelachen. Het publiek
erbij zorgt voor extra sfeer. De entree
is gratis.”

Shantyfestival

“Door omstandigheden gaat het
Shantyfestival dat altijd in september plaatsvindt, dit jaar niet door.
Maar volgend jaar willen wij dat
zeker weer op de kaart zetten. Wel
treden we dit jaar verschillende keren op in de regio en in het najaar op
een shantyfestival in Wijk bij Duurstede. Daar gaan we dan met de bus
naartoe. Onze ‘fanclub’ zoals we de
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partners van de zangers en muzikanten en
fans die ons trouw bezoeken, noemen, gaan
dan ook mee. Wij maken er een gezellige
dag van. Repeteren is
leuk, maar optreden
is ook heel fijn, vooral
als je merkt dat je de
mensen bij het koor
kunt betrekken en zij
gaan meezingen. Dan
wordt het een feestje.”

Shantycafé

Alarmnummer
112
politie, brandweer, ambulance
Voor alle andere zaken:
Meldnummer
0900 - 88 44
u kunt hier ook worden door
verbonden met de wijkagent
14 078
Stadskantoor
Gebiedsmanager West
Vacature
Spuiboulevard 300
770 47 89
WijkInformatiePunt Wielwijk
Informatie over wonen, werken,
leren, vrije tijd en nieuwbouw
plannen.
Achter de voordeur, Schoon
Heel en Veilig
Admiraalsplein 413 770 50 02
www.wielwijk.nl
Wijklijn
Voor meldingen van gebreken
en ongemakken op straat
14 078
Netwerk
ophalen grootvuil
622 22 44
Wijkcentrum De Admiraal
Admiraalsplein 168 617 92 07
www.meedrechtsteden.nl
Elke morgen inloop
van 10.00-12.00 uur
MEE Drechtsteden
Steunpunt Mantelzorg, buddy
zorg, vriendendiensten en vrij
willige thuishulp
648 37 76
Vrijwilligers Vacaturebank
MEE Drechtsteden		
648 18 88
De Twern Dordrecht
Bewonersondersteuning
en jongerenwerk
632 41 00
www.dordrecht.twern.nl
Woonactief
Info rond wonen en huren
Wijnstraat 160
613 76 11
www.woonactief.nl
Woonbron
633 68 88
BuurtServiceTeam
614 58 10
Aafje Zorglijn
(voorheen Opmaat) 0900-8664
0800 04 32
Kindertelefoon
gratis van 2-8 uur ‘s avonds
Gebruikersvereniging
Rolstoelbus
651 28 75
770 85 00
GGD
SOS Telefonische Hulpdienst
bereikbaar 24 uur per dag
0900-0767
Stichting Wijk voor Wijk
Voor klusjes in en rond het huis
655 92 10
www.wijkvoorwijk.nl
Dierenambulance
0900-112 00 00
Albert Schweitzerziekenhuis
654 11 11
Huisartsenpost
654 26 00

Speciaaltjes in juni
Woensdag 18

Voorleesmiddag

11.30 uur

Komen luisteren of peuters voorlezen. Vrij toegankelijk.
Donderdag 26

14.30 uur

Hans de wijkagent

Hij komt op bezoek met info over
veiligheid in huis, speciaal voor senioren. Vrij toegankelijk.
Shantykoor ‘De Admiraliteit’ bij hun optreden in Zwijndrecht, tijdens Dordt in Stoom.
Foto: Truus Geluk

Een paar keer per jaar wordt in het
Waterwiel een shantycafé gehouden.
Dan moet je echt op tijd zijn om een
plekje te vinden, want het zijn altijd
drukbezochte zaterdagmiddagen.
Het koor bestaat al twaalf jaar en
hoopt nog jaren met veel enthousiasme door te blijven zingen.

Meedoen?

Wilt u een repetitie van De Admiraliteit bijwonen? U bent van harte
welkom. De eerstvolgende repetitieavond is op 26 juni om 19.30 uur.
U kunt ook de website bezoeken
voor meer informatie over optre-

dens, Misschien dat u denkt: De
Admiraliteit, daar wil ik bij zingen.
U kunt zich melden bij Johan Cambach, de dirigent, zijn adres staat op
de website:
www.shantykoordeadmiraliteit.nl
Angela Dortmont

Vrijdag 27

Haringdag

vanaf 11.00 uur

Heerlijke nieuwe haring te krijgen
voor diverse prijzen.
Zondag 29

Muziekmiddag

13.30 uur

Met optreden van de Troubadours.
Vrij toegankelijk.

WIELWIJK AHOY!

