
Hallo Joris! Zou je jezelf willen voorstellen?   
 
“Hallo allemaal. Ik ben Joris. Ik ben 42 jaar en vind het heel leuk om bij de WijKring te zijn. Mijn 
hobby’s zijn gamen, muziek luisteren en zingen onder de douche. Ik werk nu 23 jaar bij de 
McDonald’s in Malden en kook bij Van Tuin Tot Bord bij Wijkcentrum De Schakel.”   
 
Jij bent deelnemer van WijKring Zuid. Zou je aan lezers die de WijKringen niet kennen willen 
uitleggen wat een WijKring precies is?   
 
“Bij de WijKring leer je nieuwe mensen kennen en doe je sociale contacten op. Daarnaast kan je bij 
de WijKring op een laagdrempelige manier deelnemen aan activiteiten. We spelen vooral spelletjes 
samen en maken een planning van wat we gaan doen. Het is afleiding van het thuis zitten.”   
 
Hoe ben jij achter het bestaan van de WijKring gekomen?   
 
“Via mijn begeleider kwam ik bij wijkcentrum De Schakel terecht en daar leerde ik de WijKring 
kennen.”   
 
Waarom ben jij bij de WijKring gekomen en hoe vind je het tot nu toe?   
 
“Ik ben bij de WijKring gekomen voor de sociale contacten. Ik vind het tot nu toe erg leuk en gezellig. 
Ik heb leuk contact. Je kan bij de andere deelnemers van de WijKring je ei kwijt als je ergens mee zit. 
We steunen elkaar.”   
 
Welke activiteit die je samen met de WijKring gedaan hebt, is je bijgebleven?   
 
“Kletsborden. Dit is een vragenspel waarbij ik de andere deelnemers beter heb leren kennen. Het 
was fijn om op deze manier dingen met elkaar te delen.”   
 
Wat zou je nog graag willen doen of leren met de WijKring, nu tijdens corona of later als het weer 
beter gaat en de coronamaatregelen versoepeld zijn?   
 
“Bijkletsen en Kletsborden vind ik altijd leuk om te doen. Na de crisis zou ik graag weer een keer met 
de WijKring bij Van Tuin Tot Bord eten. Ook ben ik altijd in voor een muziek- of karaokeavond.”   
 


