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Eerste editie Kom Erbij Festival
Oog voor mensen die
sociaal geïsoleerd zijn, is
er in Sliedrecht volgens
wethouder Hanny VisserSchlieker gelukkig het
hele jaar door. In het
kader van De Week tegen
Eenzaamheid was er
nog eens extra aandacht
voor het onderwerp.
Afgelopen zaterdag vond
daarom de eerste editie
van het Kom Erbij Festival
plaats bij het oude
busstation aan de Simon
Stevinstraat. In een grote
ontmoetingstent konden
mensen in contact
komen met elkaar en
daarbuiten stond een
informatiemarkt waar
zo’n 20 verschillende
organisaties,
verenigingen,
stichtingen en
geloofsgemeenschappen
uit Sliedrecht uitleg gaven
aan geïnteresseerden.
Door Yvonne Dombrakis
sliedrecht - Visser-Schlieker: “Uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 40 procent
van de Sliedrechters zich
regelmatig in meer of mindere mate eenzaam voelt.

KORT NIEUWS
Vrijwilligers
kinderdisco
gezocht

hardinxveld-giessendam
- Elke laatste vrijdag van

de maand vindt er bij
Servanda, locatie Ducdalf
aan de Scheldestraat 1
van 18.00 tot 20.00 uur
een kinderdisco plaats.
Deze disco wordt georganiseerd voor kinderen
van 7 tot en met 12 jaar.
De organisatie is op zoek
naar vrijwilligers (van
15 jaar of ouder) die
mee willen helpen met
het begeleiden van de
disco. Info en aanmelden
kan via het mailadres
e.vissers@servanda.nl of
het telefoonnummer 0184
61 27 71.

Een belangrijke initiator van het Kom Erbij Festival is Wim Blanken, voorzitter van de Sliedrechtse afdeling van De Zonnebloem.

Onder jongeren ligt dat percentage iets lager dan onder
ouderen. Ik schrik best van
die cijfers. Toch vind ik dat
we in Sliedrecht met elkaar
al veel doen om eenzame
mensen weer bij de samenleving te betrekken. Die lijn
moeten we doorzetten.”
In haar werk als wethouder

komt Visser-Schlieker naar
eigen zeggen weinig eenzame mensen tegen.
“Maar dat komt denk ik
vooral omdat het vaak
verborgen blijft. Niet uit
schaamte, maar omdat men
vaak niet zo zichtbaar is in
de samenleving. Veel mensen hebben in hun leven

iets meegemaakt, waardoor
ze een stapje terug hebben
gedaan.
Met zijn allen moeten we
diegenen weer een duwtje
in de rug geven, zodat ze
die stap voorwaarts weer
kunnen en durven maken.
Dit initiatief draagt daar
zeker aan bij.” Een belang-

Music Kids Project Wilhelmus
sliedrecht - Bij Wilhelmus’
Muziekkorpsen gaat het
Music Kids Project weer van
start. Lydia Hartog: “Veel
ouders vinden het juist in
deze tijd belangrijk om hun
kinderen ook een stukje muzikale opvoeding te geven.
Maar waar moet je daarvoor
zijn, vinden de kinderen het
wel leuk: allemaal vragen
waar wij het antwoord op
hebben.”
Gedurende 12 lessen maken de kinderen kennis met
alle onderdelen die er zijn:
percussie, colorguard, twirling, dans en trompet. Het
zijn dus geen muzieklessen
zoals bij de muziekschool
(die Wilhelmus’ overigens
ook wel zelf in huis heeft),
maar kinderen gaan juist

rijke initiator van het Kom
Erbij Festival is Wim Blanken, voorzitter van de Sliedrechtse afdeling van De
Zonnebloem.
“Het komt voort uit het platform Samenwerken en Versterken in Sliedrecht, een
structurele samenwerking
van verschillende organi-

saties en instellingen. Door
dat initiatief leerden partijen als ASVZ, Rivas, Stichting Waardeburgh, Yulius,
Stiching Welzijnswerk Sliedrecht en De Zonnebloem
elkaar steeds beter kennen
en staan zij inmiddels ook
veel meer open voor elkaar.
Dat is waardevol, want op
die manier is het mogelijk om zaken veel beter op
elkaar af te stemmen. En
wanneer iemand bij een organisatie aanklopt en daar
onverhoopt niet aan het
goede adres is, kan diegene
makkelijker worden doorverwezen,” legt Blanken uit.
“In Sliedrecht zorgen we
goed voor elkaar. Door als
organisaties de krachten
nog meer te bundelen, levert
dat alleen maar meer op. In
het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
wordt dat straks nog belangrijker.”
Badmintonvereniging Shuttle Up was ook met een
kraam aanwezig. Cor Polack:
“Ik vind het een heel goed
initiatief. Als vereniging vervullen wij zeker een sociale
rol, want sporten doe je ook
voor de gezelligheid en met
elkaar. Daarom staan wij
hier ook. Onze doelgroep is
heel breed; van ouderen die
vitaal willen blijven tot aan
scholieren die deelnemen
aan ons jaarlijkse toernooi.
Badminton kan dus ook een
manier zijn om middenin
het leven te blijven staan.”
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Music Kids project.

ontdekken of ze het leuk
vinden. De kosten bedragen 1 euro per les. Locatie:
P.A. de Genestetstraat 31 in
Sliedrecht. Op donderdag 2
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oktober is er om 19.00 uur
een informatieavond en op
vrijdag 3 oktober start de
eerste les om 17.00 uur. Info:
musickids@wilhelmus.org.
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