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Kijk * Kijk * Kijk
Ons bord met Mede Mogelijk Makers: een ‘bedankje’ en  
eerbetoon aan iedereen die heeft meegeholpen om de  
gedroomde nieuwe locatie van Wijk voor Wijk werkelijkheid  
te maken! Tijdens ons feest op 26 september werd het  
onthuld door wethouder Marco Stam en Hans en Johan van 
Wijk voor Wijk.  
 
Het bord is gemaakt door Elvira Oomens van de Stadsfabriek. 
Ze had nog net tijd voor deze klus -Elvira is ook Mede Moge-
lijk Maker - voordat ze als zij-instromer aan de slag ging in het  
onderwijs.   
 
Op dit moment zijn we druk bezig om de verwarming in het 
voorste deel van de locatie te realiseren. Voor wie ons kan 
helpen om dit voor elkaar te krijgen: er is nog ruimte op het 
bord! Kijk voor meer foto’s van het feest op de Facebookpa-
gina van Wijk voor Wijk.
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https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Dms.c.eJxNVNkRXVEI6ijjcbf~%253BxjIXIy~_~%253BjgsC~_mxeSafLzEuRPw~_B0K6MTtF~%253BAc~%253BnpmGWlxH5BdTfZcTXQ~_VdjxL~%253BerheSal~_JVJxJZ5b0v8CLe2mPj03xe0DNnpTKh09zC7QAejFknlfoOsyUtCj83pkJ4C5s2mixzSBGbYNZnh~%253BGfW4vhfWDzImAKZzY2OnBKe0xhcw4framJLDjNyMK~%253BEeyECSOwQEeVGGAUFsmgoc77f~_WxyPTUtRMqdtzQKz4HK7Sxhx1OIg64axpRzbgkBz24~%253BWaM0jKA0OepnUZZGSMS8YJiNJUMAfdgRVoIc4MwouNPojBDgmnXaYnXLaZkHbp8x4hRJy6h27LZd7bykkjmdw0LuSTIxtKpcDbWWG6~_9YAnMop0Ll4i3rfXy0w8mpDOxVGq~_yLDAlL9CGDKW2UQroceuHLUFGoQJ2yMceAtP9OE0HH97kozYQhC665r9AzTqZU9wV2~_oPGF5OD~%253B3xYknmlFyPze9eHnrQhd3rMR5hGXSxOV26BvfCD1O~_y~%253BVvuVXuPzus~_sRR38TvbVHsfQbNZ9CxP0h4yOsPoz9C91sW~%253B9gsDqNxe~%253BZtcf1Yj3FsNVxoThc2LCW87KhesZUUQn1Prq~_1u5D13vMQZsg~_R~%253B09x9nneMDaCpzysiNXff6PTvARM38B3TlK9g~-~-.bps.a.1391699700992494%26type%3D1%26__xts__%5B0%5D%3D68.ARCS8tURsAFnbrJph8tRF8BrH9wBNX0Ipva6GvYozdXw2LXm0ZT-l-arMsCFT8s4nOVXEAWw3eNDyXav1UNRawG59_dSK4TumjYPGlYIVz64sYVqy27_iFb90fi2IBIR-WfiULbfzJS1DIhRMBV-9A6rbKH1u018nOY5nkF6Bp5R-jTmW9u_UctCAx1O5-nNwGtC1SroixHfoMjz0l78hqaLnGueBuFBZmO7oRvQCLU4IyqK48yI_mhvv-on_7PXA26fucg4eWfNwZ7cK7uqrZnzpI7SQZOjZM_hdEf-S6BhUPfdgtMpNw7mj9mYiE14k5KwrDh0Lwm4J3onIQ8FFFbxtkWw2gNLfeeHFkuk4iCB_IAjhdyR9rRj4T4gHWrlFgjIJMLVUfnQEFaNAQdL7nQjS6gsEGC8bMP9Ac0glSyECBh-LVaYwrCzSCUk015xZayB6yQsNJJPh1Tjh4ttfZDN9O1GzrsNwHXvGvLucOwQ-ohVPJbEJLhAezRkY345HZ4ExHHuPtxKmPEbphpApuVxVtwoANUyLb5UsjYfKA%26__tn__%3DHH-R
https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Dms.c.eJxNVNkRXVEI6ijjcbf~%253BxjIXIy~_~%253BjgsC~_mxeSafLzEuRPw~_B0K6MTtF~%253BAc~%253BnpmGWlxH5BdTfZcTXQ~_VdjxL~%253BerheSal~_JVJxJZ5b0v8CLe2mPj03xe0DNnpTKh09zC7QAejFknlfoOsyUtCj83pkJ4C5s2mixzSBGbYNZnh~%253BGfW4vhfWDzImAKZzY2OnBKe0xhcw4framJLDjNyMK~%253BEeyECSOwQEeVGGAUFsmgoc77f~_WxyPTUtRMqdtzQKz4HK7Sxhx1OIg64axpRzbgkBz24~%253BWaM0jKA0OepnUZZGSMS8YJiNJUMAfdgRVoIc4MwouNPojBDgmnXaYnXLaZkHbp8x4hRJy6h27LZd7bykkjmdw0LuSTIxtKpcDbWWG6~_9YAnMop0Ll4i3rfXy0w8mpDOxVGq~_yLDAlL9CGDKW2UQroceuHLUFGoQJ2yMceAtP9OE0HH97kozYQhC665r9AzTqZU9wV2~_oPGF5OD~%253B3xYknmlFyPze9eHnrQhd3rMR5hGXSxOV26BvfCD1O~_y~%253BVvuVXuPzus~_sRR38TvbVHsfQbNZ9CxP0h4yOsPoz9C91sW~%253B9gsDqNxe~%253BZtcf1Yj3FsNVxoThc2LCW87KhesZUUQn1Prq~_1u5D13vMQZsg~_R~%253B09x9nneMDaCpzysiNXff6PTvARM38B3TlK9g~-~-.bps.a.1391699700992494%26type%3D1%26__xts__%5B0%5D%3D68.ARCS8tURsAFnbrJph8tRF8BrH9wBNX0Ipva6GvYozdXw2LXm0ZT-l-arMsCFT8s4nOVXEAWw3eNDyXav1UNRawG59_dSK4TumjYPGlYIVz64sYVqy27_iFb90fi2IBIR-WfiULbfzJS1DIhRMBV-9A6rbKH1u018nOY5nkF6Bp5R-jTmW9u_UctCAx1O5-nNwGtC1SroixHfoMjz0l78hqaLnGueBuFBZmO7oRvQCLU4IyqK48yI_mhvv-on_7PXA26fucg4eWfNwZ7cK7uqrZnzpI7SQZOjZM_hdEf-S6BhUPfdgtMpNw7mj9mYiE14k5KwrDh0Lwm4J3onIQ8FFFbxtkWw2gNLfeeHFkuk4iCB_IAjhdyR9rRj4T4gHWrlFgjIJMLVUfnQEFaNAQdL7nQjS6gsEGC8bMP9Ac0glSyECBh-LVaYwrCzSCUk015xZayB6yQsNJJPh1Tjh4ttfZDN9O1GzrsNwHXvGvLucOwQ-ohVPJbEJLhAezRkY345HZ4ExHHuPtxKmPEbphpApuVxVtwoANUyLb5UsjYfKA%26__tn__%3DHH-R


Aan het woord

Naseeb was net twee dagen als vrijwilliger aan de slag bij Wijk voor Wijk toen hij een betaalde baan kreeg als elektromon-
teur. Bij zijn vertrek beloofde hij te helpen met de elektriciteit bij de nieuwe locatie. En hij hield woord. Een paar avonden 
was hij tot laat in de avond bezig, net zo lang tot de elektra op orde was.  
Inmiddels is Naseeb zijn eigen onderneming gestart.  
 
Wij weten inmiddels: Naseeb levert topkwaliteit. Onze tip 
is daarom: ben je op zoek naar advies en uitvoering als het 
gaat om elektra- of beveiligingstechniek? Neem contact 
op met Frequency Techniek, het bedrijf van Naseeb, of kijk 

voor meer informatie op:  
 
www.frequencytechniek.nl,  
email:  
info@frequencytechniek.nl,  
tel: 06 85348452. 

Ton Vogelezang, Meestertimmerman  

Ton werd begin februari door zijn neef Hans Langhorst, die 
administratief medewerker is bij Wijk voor Wijk, geïntrodu-
ceerd. Ton is een gepensioneerde timmerman in de bouw. 
Hem werd gevraagd drie aaneengeschakelde kantoortjes 
en een dubbele wand tegenover de kantoortjes te bouwen, 
hetgeen voor hem een uitdaging vormde. 

Bij de kantoortjes moest hij eraan denken dat ze zoveel 
mogelijk geluiddicht moesten zijn, terwijl deze een na-
tuurlijke luchtcirculatie moesten hebben. Ook moest hij 
ervoor zorgen dat er lichtpunten en wandcontactdozen 
aangebracht konden worden. Dit laatste was eigenlijk het 
gemakkelijkste deel. Het vrijwel geluiddicht maken van de 
kantoortjes bereikte hij door dubbelwandige wanden en 
dubbele beglazing. 

Nog meer klussen 
Ton dacht dat hij met deze werkzaamheden in april klaar 
zou zijn. Maar hierna werden er meer werkzaamheden van 
hem gevraagd, die hij graag deed. Zo werd hem gevraagd 
twee aaneengesloten ruimtes in de werkplaats te maken 
met daarboven een vloer zodat er ruimte ontstond om 
zwaar gereedschap op te slaan. Tevens vroeg men hem een 
ruimte te creëren voor een invalidentoilet. Verder deed hij 
ook loodgieterswerk met een nieuw soort plastic kliksys-
teem waarbij de leidingen en hulpstukken in elkaar geklikt 
worden. De waterleidingen en elektrische leidingen aan de 

overzijde van de kantoortjes verdwenen achter de dubbele 
wand.  

Alles behalve elektriciteit 
Ton vertelde dat hij allerhande werkzaamheden deed, be-
halve elektriciteit aanleggen, want dat laat hij graag over 
aan mensen die daar verstand van hebben. Ton is blij dat 
hij op tijd klaar is voor het in gebruik nemen van de nieuwe 
ruimte en het vieren van het 12 ½-jarig bestaan van Wijk 
voor Wijk.  
 
Zonder Ton zou het moeilijk geweest zijn om de streep op 
tijd te halen.
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Naseeb Atassi, Mede Mogelijk Maker
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Interview

Wethouder Marco Stam, van sport,  
wonen, wijken en leefbaarheid, ver-
richte de officiële ingebruikname van 
de nieuwe locatie door de onthulling 
van het bord ‘Mede Mogelijk Makers’ 
en een korte toespraak. Hij uitte zijn 
waardering voor de werkzaamheden 
van Wijk voor Wijk. ‘De kracht van 
Wijk voor Wijk is het directe contact.’

Wat vindt u van de nieuwe locatie van 
Wijk voor Wijk? 
 
‘Het is een mooi groter pand met meer 
mogelijkheden, midden in de wijk, 
midden in de samenleving.’

Wat is uw relatie met betrekking tot 
Wijk voor Wijk? 

‘Het mooie is dat je hier allemaal col-
lega’s bent, dat iedereen zich positief 
inzet voor de wijk en dat je ook grote 
waardering krijgt voor wat je doet. 
Niet alleen de wijk is blij met jullie, ook 
als wethouder met Leefbaarheid in de 
portefeuille, vind ik jullie echt fantas-

tisch. Het zijn mensen in de buurt die 
iets voor een ander doen, en het is 
echt iets van de wijk.’

Waarom is Wijk voor Wijk belangrijk 
voor de stad?  
 
‘Met Wijk voor Wijk sla je verschillen-
de vliegen in één klap. Enerzijds helpt 
Wijk voor Wijk mensen en organisaties 
in de wijk met allerlei klussen. Zo maak 
je de wijk schoon, heel, veilig en vooral 
prettig!  
 
Wonen in Wielwijk en Crabbehof is 
door jullie gewoon fijner. Aan de an-
dere kant helpt Wijk voor Wijk mensen 
die niet zo makkelijk aan het werk 
komen aan een mooie werkplek met 
leuke collega’s en goede begeleiding. 
Zo kom je dankzij Wijk voor Wijk op de 
goede weg naar betaald werk of een 
opleiding. Juist door de  
persoonlijke aandacht die je hier krijgt. 
Ieder mens is anders.’  
 

Hoe goed kent u de Dordtse wijken?  
 
‘Ik ben geboren en getogen in Dor-
drecht en heb in meerdere wijken 
gewoond. Zodoende ken ik de wijken 
goed.’

 
Hoe ziet u de toekomst voor Wijk voor 
Wijk?

 
‘Ik zie de toekomst van Wijk voor 
Wijk positief tegemoet met dit mooie 
nieuwe pand met volop mogelijkhe-
den. Niet alleen viert Wijk voor Wijk 
de opening van de nieuwe locatie als-
mede het 12 ½ jarig bestaan. Officieel 
noem je dat een koperen jubileum, 
maar wat mij betreft zijn jullie goud 
waard!’

Wethouder Stam: ‘Voor mij zijn jullie goud waard’



 

De Savornin Lohmanweg 21,  
3317 LA DORDRECHT
tel.: 078-6559210 
e-mail: info@wijkvoorwijk.nl 
http://www.wijkvoorwijk.nl

KvKnr.: 24410874  
BTWnr.: NL817678992B01  
Triodos Bank: 
IBAN: NL92 TRIO 0781 4510 43 
BIC  TRIONL2U

 

 
Redactie:  
Diana Henneken 
Hans Delévaque 
Barbara Saarloos  
e-mail: kijk@wijkvoorwijk.nl
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Wijk voor Wijk heeft een vacature voor iemand die 
van schoon houdt!

Op onze nieuwe locatie hebben we er heel veel meters  
bij gekregen! Daardoor is er ook meer werk in de huis-
houdelijke dienst. Wie wil samen met Hillie onze werkplek 
schoon en gezellig houden? 

Wijk voor Wijk heeft een vacature voor iemand met 
groene vingers!

Op onze locatie  hebben we heel veel kamerplanten.  
Wie wil ze wekelijks komen vertroetelen? Elke plant heeft  
natuurlijk een andere verzorging nodig, handig dus als je 
groene vingers hebt!

 
Interesse om ons gezellige team te versterken? Bij Wijk voor Wijk is van alles te doen!

We hebben o.a. vacatures voor bestuursleden, redacteuren voor de nieuwsbrief en social media, een organisator voor 
onze Kidsclub of een vacature a la carte bijvoorbeeld voor het verzorgen van de planten bij Wijk voor Wijk. Geen groene 
vingers, maar wil je het wel leren? Neem ook dan contact op.  

Bij Wijk voor Wijk zijn er mogelijkheden voor dagbesteding, participatie, taalwerkstage, stage of vrijwilligerswerk. Meer 
weten? Neem contact op met Barbara Saarloos via 078-6559210 of b.saarloos@wijkvoorwijk.nl of kom langs. 

Vacatures
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