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tem
Lepeltje-Lepeltje

Luud is mijn film-maatje.
Hij woont in Nieuw Krispijn,
Charlotte de Bourbonstraat,
tegenover het Weizigt-park.
Ik ging even bij hem langs,
maar er was niemand thuis.
Wat raar is want hij heeft pas
nieuwe schoenen, nadat een
half jaar geleden een halve
voet is afgezet. Dat ie nou
al zou lopen, zou een klein
wonder zijn. Maar dat wonder voltrok zich. Wij kwamen
elkaar tegen op Lepeltje-Lepeltje.
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druk bezet, Het warme weer liet
de bierpompen stromen, er was
volop eten uit verschillende culturen. Er stond een kapper, uit Ede.
Je kon hier ook laten scheren. Ze
zijn graag in Dordt. Altijd druk,
geen gerotzooi.

Dordtenaren

Een overdaad aan eten en drinken. Met prijzen die menig wenkbrauw deden fronsen
Maar
Dordtenaren waren volop aanwezig en hebben zich prima vermaakt.

Een makkie

Het Rode Kruis was het gehele
festival voor eerste hulp aanwezig. Zij hebben een makkie. Een
paar pleisters plakken. Dat is het
zo ongeveer.

Samen gingen we op zoek naar
Dordtse attracties. Die waren er,
een paar, in de kinderhoek. En we
vonden er nog een, onder voedsel. Het overgrote deel kwam van
buiten Dordt. Maar ook die zijn
leuk. De kermisschommel was

Jan Janssen
Foto: Jeroen Niemeijer.

Giliane en Mila:‘We hebben Krispijn in ons hart gesloten’
In juni 2016 startte activiteitenclub De Diamantjes in de
Koloriet. We zijn twee jaar
verder. Tijd voor een nadere
kennismaking met Giliane
en Mila, de initiatiefneemsters van dit project.

Giliane

Giliane Kleinmoedig en Mila Pers
zijn allebei geboren op Curaçao.
Toen Giliane 23 jaar oud was,
verhuisde ze naar Nederland. De
eerste tijd was ze bang in Krispijn.
Ze hoorde verhalen over schietpartijen en durfde niet goed over
straat. Uiteindelijk kwam ze terecht
in de Theophile de Bockstraat en
daar woont ze nog steeds, met
veel plezier. Giliane werkte als
ziekenverzorgster, tot ze in 2008
een burn-out kreeg. Ze wil nu een
herintrederscursus gaan volgen.
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in discussie. Vorig jaar hadden
ze een geslaagd boodschappenproject bij de Dirk: 118 mensen
met weinig geld konden met een
pasje t.w.v. 25 euro iets extra’s
kopen voor de feestdagen. Deze
actie wordt waarschijnlijk dit jaar
herhaald. Verder organiseerden
ze in december 2017 een reisje
voor kinderen naar de Winter-Efteling.

Als ze die heeft voltooid, is ze
weer helemaal up-to-date om te
gaan werken in de ziekenzorg.

Mila

Mila kwam naar Nederland toen
ze 29 jaar was. Ze woonde eerst
in de Bijlmer in Amsterdam. Daar
werkte ze bij een intensieve dagopvang voor vooral Surinaamse
en Antilliaanse kinderen, ‘Mi oso
es mi cas’ genaamd (‘oso’ en ‘cas’
betekenen ‘huis’ in het Surinaams
en Antilliaans). Ze deed het zo
goed, dat ze na een jaar de opvang mocht leiden. Een vriendin
moedigde haar aan om naar Dordrecht te komen en dat deed ze
in 1999. Ze is blij met deze stap,
want wat ze hier heeft bereikt,
had ze nooit in Amsterdam kunnen bereiken.

Vooruitgang

Mila ging werken bij Opmaat (nu
Aafje) en ondersteunde gezinnen
met kinderen. Op een gegeven
moment kreeg ze last van haar
hand. Ze had veel pijn en liet vaak
dingen vallen. Bovendien kon ze
de kinderen niet meer optillen en
uiteindelijk moest ze zelfs stoppen. Of dat nog niet vervelend
genoeg was, kreeg ze in april
2018 een herseninfarct en daardoor functioneert nu haar hele
linkerkant minder dan de rechter.
Ze heeft moeite met spreken (al
merk ik hier tijdens ons gesprek
niet veel van) en kan in paniek
raken als het niet lukt om haar
gedachten in woorden om te zetten. Aan doorzettingsvermogen
ontbreekt het Mila niet. Ze volgt
verschillende therapieën om ‘de
oude Mila’ terug te krijgen. Haar
conditie ging naar nul, alles kostte
verschrikkelijk veel moeite, maar

Van drie naar twee dagen

ze merkt vooruitgang, vooral als
ze loopt of haar hand gebruikt.

Ontstaan van
De Diamantjes

Na haar burn-out zocht Giliane
een hobby. Een zus en een
vriendin bedachten het plan om
kinderen aan carnaval te laten
meedoen. Ook organiseerden
ze een Moederdagshow met een
programma dat vooral gericht was
op Antillianen. Destijds hadden
Antillianen een slechte naam in
Krispijn; mensen associeerden
hen met bolletjesslikken. Ze wilden de goede kwaliteiten meer
naar voren te halen en bedachten de naam Diamantjes: uit ruw
materiaal kunnen mooie steentjes
geslepen worden.

Alles voor de kinderen

Activiteiten met kinderen bevielen hun goed en er waren ideeën
genoeg: na het carnaval volgden
activiteiten rond Sinterklaas, kinderrechten en Pasen. Ze kregen
behoefte aan een eigen plek en
mochten vanaf 2016 de kelder
van de Koloriet gaan gebruiken.

Giliane en Mila vinden vooral de
Internationale Dag van de Rechten van het Kind heel leuk. Ze
hebben al verschillende thema’s
behandeld, zoals veiligheid, culturen leren kennen en respecteren,
dromen en talenten. Bij het Kinderrechtenfestival is er altijd een
debat. Wethouders, directeuren
van scholen, mensen van Mee en
de kinderen gaan dan met elkaar
Foto’s: Jeroen Niemeijer.

Giliane en Mila merkten gaandeweg dat hun werk voor De
Diamantjes veel tijd en energie
kostte. Daarom hebben ze hun
activiteiten teruggedraaid van
drie naar twee dagen. De kinderen vonden dat helemaal niet
leuk, maar de ouders hadden er
gelukkig begrip voor.
Denken ze er wel eens aan om
terug te gaan naar Curaçao? Een
duidelijker antwoord kun je niet
krijgen: ‘Nee, we hebben Krispijn
in ons hart gesloten.’
Anje van Inzen

WIJKCENTRUM KOLORIET
MEE Drechtsteden
Jacob Marisstraat 70
Tel. 613 21 03
www.meedrechtsteden.nl
PEUTERSPEELZAAL
KLEURRIJK
Wijkcentrum Koloriet, zie boven
SPEEL-O-THEEK
Wijkcentrum Koloriet, zie boven
PEUTERSPEELZAAL
DE FONTEIN
Matthijs Marisstraat 33
Tel. 8905605
SPORTBEDRIJF DORDRECHT
(vh Bureau Sportstimulering)
Spuiboulevard 300
Tel. 639 89 89
POLITIEPOST OUD-KRISPIJN
Genestetstraat 60
Tel. 0900 - 8844
WIJKKANTOOR OUD-KRISPIJN
Trivire
Jacob Marisstraat 70
Ma t/m do van 8.30-16.00 uur,
Vrijdag 8.30-12.30 uur
Tel. 633 17 00
www.oudkrispijn.nl
WOONBRON
Van Baerleplantsoen 26
Tel. 633 68 88
JONGERENWERK
CONTOURDE TWERN
Tel. 078- 632 4100
www.dordrecht.twern.nl
WIJKLIJN (WEGEN EN GROEN)
Maandag-vrijdag 8.00-16.30 uur
Tel. 0900 - 555 83 33
DE BUITENWACHT
Bosboom Toussaintstraat 67
Tel. 613 13 59
WIJKWINKEL
In De Buitenwacht
Bosboom Toussaintstraat 67
ma- di- do- vrijdag 9.30-12.30 uur,
Tel. 613 13 59

Weizigtnieuws
Wandelen voor water én spelen met water
Van 5 t/m 13 mei was het de
‘Week van ons Water’. Daar
besteedde Duurzaamheidscentrum Weizigt aandacht aan.
Op woensdag 9 mei deden basisschoolleerlingen mee met
de landelijke actie ‘Wandelen
voor water’.
Met het geld dat met deze sponsorloop werd binnengehaald, kunnen op scholen in Afrika toiletten
worden aangelegd, zodat iedereen daar op een hygiënische manier naar de wc kan. Iets wat wij
hier heel normaal vinden (dat een
school beschikt over goede toiletten), is in veel Afrikaanse landen
namelijk helemaal niet vanzelfsprekend.

Wandelen voor water

Voorafgaand aan de waterloop
hadden medewerkers van de
organisatie Simavi op deelnemende scholen gastlessen gegeven over drinkwaterprojecten
in een aantal Afrikaanse landen. Men wil daar zorgen voor
schoon drinkwater, goede toiletten en voorlichting over hygiëne.
Zestig leerlingen van groep 7 en
8 van basisschool De Fontein
deden mee met de waterloop. Zij
hadden allemaal een rugzak met
6 liter water en daar liepen ze
mee door de stad. Bij terugkeer
kregen alle deelnemers een tasje
van Waterschap Rivierenland, met
daarin een kleurplaat, kleurpotlo-

BUURTSERVICETEAM
Bisschopsstraat 5
Tel. 614 58 10
STICHTING SOS
TELEFONISCHE HULPDIENST
24 uur per dag bereikbaar
Tel. 0900 - 0767
AAFJE
Opmaat Zorglijn
24 uur per dag bereikbaar,
7 dagen per week.
Tel. 0900 - 8664
SOCIAAL TEAM KRISPIJN
Nassauweg 2
Tel. 6323361
krispijn@sociaalteamdordrecht.nl
INTERNOS
Thuiszorgorganisatie voor gezinsen bejaardenhulp en zorgverlening. Bel voor info:
Tel. 648 38 38
WMO ADVIESRAAD
DORDRECHT
M.H. Trompweg 235
Tel. 617 69 82
SSKW
Spuiweg 93
Tel. 6137029 info@sskw.nl
OKBZ Oud Krispijn Bewoners
Zelforganisatie
Voorzitter Arie van Zanten
Tel. 6175671
MEE DRECHTSTEDEN
Jacob Marisstraat 70
Tel. 750 89 00
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het piratenschip, de sponskatapult,
de oberrace (loop met een dienblad
met bekertjes over een natgespoten ondergrond en probeer niet uit
te glijden), strandvolleybal, tuintjes
maken, levend ganzenbord, kijken
naar waterdiertjes uit een sloot bij
Oud-Alblas en de wateronderzoeken met professor Brakwater. Je
kon ook een etiket ontwerpen zodat jouw familie naar je luistert en
écht korter gaat douchen.

Nieuwe dingen leren

den, een bidon, een waterdicht
mobielhoesje en een gezonde
traktatie: een appel. Daarna werd
bekendgemaakt hoeveel geld
de sponsorloop had opgeleverd:
7160 euro. De scholieren van de
Leilinde uit Papendrecht en De
Kim uit Zwijndrecht zouden eerst
ook meelopen, maar zij liepen de
waterloop in hun eigen gemeente.
Dat betekende dat de yellwedstrijd
die aan de waterloop verbonden
was, eenvoudig werd gewonnen
door De Fontein. Hun yell: ‘Wandelen voor water, voor nu en voor
later.’

natie van water, zonneschijn en de
aangename temperatuur zorgde
voor een zeer geslaagde middag.
Meteen bij binnenkomst was het
al oppassen geblazen.

Afwisselende activiteiten

Als je niet uitkeek, werd je nat van
alle sponzen waarmee de kinderen
elkaar bekogelden. Je kon kiezen
uit heel afwisselende activiteiten:

Bij het project ‘Wat doe je als je
huiskamer onder water staat?’
kon je te weten komen wat je moet
doen bij een grote overstroming.
Kun je het beste naar een droge
plek in de omgeving gaan of kun je
beter thuisblijven? Wat moet je in
ieder geval meenemen als je moet
vluchten voor een overstroming?
Met spelletjes nieuwe dingen leren over water en waterdiertjes en
heel veel plezier met elkaar maken.
Het was een afwisselende middag.
Anje van Inzen.
Foto’s: Jeroen Niemeijer.

Waterspelen

Diezelfde middag kon je ook naar
de waterspelen bij Weizigt gaan.
Deze werden alweer voor het
derde achtereenvolgende jaar
georganiseerd. Vooral de combi-

Dierenverhaal
Help Stadsboerderij Weizigt aan een
Beestachtige Kast!
Stadsboerderij Weizigt heeft
een wens, een Beestachtige
Kast! Een kast die op een
speelse manier bezoekers alles vertelt over onze boerderijdieren. Een kast met ronddraaiende informatieblokken,
verborgen vakjes, spelletjes
en puzzels die uitnodigt tot
aanraken en beleven. Met behulp van een crowdfundingsactie probeert Stadsboerderij
Weizigt de Beestachtige Kast
naar Dordrecht te halen.
Help je ons mee?
Stadsboerderij Weizigt is dé plek
in het centrum van Dordrecht
voor kinderen en hun ouders om
te leren over dieren, ze te aaien,
knuffelen en te helpen met verzorgen. Een Beestachtige Kast
met allerlei klepjes, vakjes, spelletjes en puzzels maakt deze
beleving helemaal compleet. De
kast is een speelse, interactieve
en leerzame aanvulling op het
huidige aanbod van de Stadsboerderij. Doordat kinderen zelf

alles kunnen ontdekken en overal
aan mogen zitten, nodigt de kast
uit tot deelnemen en tegelijkertijd
leren. Maar niet alleen kinderen
hebben plezier van de kast, ook
voor volwassenen valt er genoeg
te ontdekken.

Samen in actie
Doneer ook!
Help jij mee de
wens van Stadsboerderij Weizigt
werkelijkheid te
maken? Je kunt tot
eind augustus doneren via www.voorjebuurt.nl/nl/projects/
Weizigt2018. Elke
bijdrage is welkom.
Alvast bedankt voor
je hulp!

Met behulp van een crowdfundingsactie probeert Stadsboerderij Weizigt tijdens de zomermaanden de aanschaf van de
kast bij elkaar te krijgen. Iedere
bijdrage, hoe klein ook, is dan
ook van harte welkom. Donaties van €10 en hoger worden
beloond met een tegenprestatie.
Daarnaast zullen er deze zomer
ook een aantal leuke activiteiten
georganiseerd bij Weizigt worden
ter ondersteuning van deze actie.
Op de Stadsboerderij kunnen bezoekers de actuele tussenstand
van de donaties vinden. Komend
najaar, na afloop van een hopelijk succesvolle actie, zullen we de
Beestachtige Kast onthullen en zo
een bezoek aan Stadsboerderij
Weizigt nog leuker maken!
Duurzaamheidscentrum Weizigt.

Welkom in Buurtwinkel Damascus Kookin
in Oud-Krispijn
Deze winkel aan de Weissenbruchstraat 9 bestaat al heel
lang en kennen we onder de
naam Oranje. Binnenkort
wordt de winkel herdoopt in
Damascus Kookin. Voor deze
wijkkrant ging ik even langs
voor een interview met deze
ondernemer.
Je wordt hartelijk verwelkomd en
vindt een gezellige winkel die vol
staat met lekkere eet-producten
en blik- en fles-drankjes in een
koelkast en buiten liggen er verse
groente en fruit. De nieuwe eigenaar Faisal Remmo heeft sinds
februari 2018 de zaak overgenomen van de vorige eigenaar.
Hij woont in Rotterdam en is een
Syrier, die nu drie en een half jaar
in Nederland woont.

kaanse en Hollandse producten.
Dat is zeker een hoeveelheid lekkere specialiteiten voor diverse
bewoners in onze wijk.

krijgbaar vertelt Faisal.

Nieuwe Eigenaar Faisal Remmo maakt zelf specialiteiten in zijn
winkel.

Openingstijden

De winkel is open op zondag van
12.00 tot 18.00 uur en maandag
tot en met zaterdag is het van 7.00
tot 22.00 uur ‘s avonds geopend.
Veel klanten komen dan ook regelmatig binnen en er komen dan
ook vrijwilligers, die 3 uur per dag
meehelpen.

Ramadan

Faisal vertelt dat hij ook specialiteiten in zijn winkel heeft, die
hij zelf maakt en dat zijn Turkse,
Surinaamse, Syrische, Marok-

Vlees is niet verkrijgbaar, maar
wel verschillende broodjes, zoals kaasbroodjes, croissants en
mexicano’s. Olijfolie is ook.ver-

Twee weken niet en weinig eten,
dan komen er veel klanten na
Ramadan weer hun eten halen
in deze ruim gesorteerde Buurtwinkel, die zeker veel diverse lekkere en nodige producten biedt
voor u en andere bewoners. Ik
kan u zeker aanraden om uw
boodschappen ook hier in deze
winkel aan te schaffen en daarna
te genieten van uw kook en bakproducten. Eet smakelijk en drink
met dorstig weer!
Tekst en foto’s: Dita Vogelezang

Nieuwbouw aan de Patersweg
Aan de Patersweg wordt volop gesloopt. Er verdwijnen
296 woningen, portiekflats,
die niet gerenoveerd konden
worden. Op de plaats van
deze flats komen 38 koopwoningen en 36 huurwoningen.
Van de huurwoningen zijn er
16 eengezinswoningen en 20
appartementen.
Op zaterdag 14 april hielden de
makelaars OZP en Waltmann een
informatieochtend over de koopwoningen. 400 belangstellenden
schreven zich in voor de koop van
een woning. Dit aantal groeide
tot meer dan 500 eind april. De
38 koopwoningen zijn inmiddels
verloot onder de mensen die zich
hadden ingeschreven.

Volop kopers

De gelukkigen zijn door de bank
genomen Dordtenaren tussen
de 30 en 40 jaar. Velen werden
teleurgesteld. Een van de makelaars benaderde het positief: er
zijn volop kopers voor huizen in
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bleven. Zij kregen een urgentieverklaring en zijn met een verhuiskostenvergoeding van 5327,- naar
elders vertrokken. Waar precies is
niet te achterhalen. Het zal niet in
de nieuwe woningen zijn. Alleen
al tussen sloop van de oude en
oplevering van de nieuwe huizen
zit jaren. Nog los van de hogere
woonlasten en het verschil in aantallen woningen.
Jan Janssen
Foto’s: Dita Vogelezang.

de prijsklasse van deze huizen,
tussen 255.000,- en 290.000,-.
Als aan de Patersweg meer gebouwd zou worden, zou verkoop
geen probleem zijn.

Laadpaal

Nieuw aan de woningen is dat ze
‘van gas los’ zijn en de beschikking krijgen over een laadpaal
voor elektrische auto’s. De bouw
van de koopwoningen start in
oktober en worden een jaar la-

ter opgeleverd. De bouw van de
huurwoningen start pas nadat de
koopwoningen klaar zijn. Deze
komen dus pas op zijn vroegst in
2020 beschikbaar. Wie hier komen wonen is nog helemaal onbekend. De huur van de woningen
is maximaal 640,-. Ze vallen hiermee in de sociale huursector.

Urgentieverklaring

Vraag die ik aan Trivire stelde was
waar de ‘oude’ bewoners zijn ge-

De wachttijd zorgt ook voor nieuws

Nurdan Dinçer over taalles in de Koloriet
Nederlands. Ik vond het ook heel
bijzonder dat er in het weekend
(zaterdagen en zondagen) taalles gegeven wordt. MEE-Plus
heeft voor de taallessen lesmateriaal, tablets en computers beschikbaar. Nurdan en haar team
geven uiteraard advies over de
meest geschikte cursus voor
cursisten. Welke dat is hangt af
van de vaardigheden die deelnemers al hebben, hun startpunt en
wat deelnemers willen leren. En
diploma of niet, het Nederlands
blijft een lastige taal in het dagelijks gebruik. Deelname aan de
cursussen wordt zo laagdrempelig mogelijk gehouden.

Ik was veel te vroeg
voor mijn gesprek met
Nurdan. Zat haar op te
wachten in de hal van
de Koloriet. Tja wat
doe je dan?
Mijn oog viel uiteraard op de
20 spreuken aan de wand van
de hal. Twee ervan vond ik zo
sprekend dat ik die gefotografeerd heb.
Het volgende was dat de scholen
die in het gebouw zitten, Mondriaan en De Fontein, om 8.30 uur
beginnen. Maar tot negen uur liepen nog vrolijk ouders met kinderen naar binnen. Ik vroeg ernaar
aan Giselle. Met haar was ik naar
de ontvangstbalie verhuisd. Giselle werkt al sinds 1999 in Oud Krispijn. Vroeger voor DWO als kinderwerker, na de fusie met MEE
coördineert ze de inzet van ouders van leerlingen van de beide
scholen in de pauzes. En ze leest
zelf met kinderen die overblijven
in de middagpauze. Ze heeft heel
wat van de kinderen die ze ooit
onder haar hoede had op zien
groeien. Deze spreken haar nog
steeds aan als Giselle door Oud
Krispijn loopt. Ze is er trots op dat
deze inmiddels (bijna) volwasse-

Jan Janssen.
nen haar met respect benaderen.
Giselle heeft haar bijdrage aan
een rustiger Krispijn geleverd.
Maar werkt er nog steeds met
veel plezier.

gebouw, verstrekt informatie over
alle activiteiten en helpt mensen
met de aanmelding voor taalcursussen.

Suikerfeest

Inmiddels is Nurdan gearriveerd.
Zij wijst op de website van MEEbuurtwerk. Hier is alles te vinden
over alle activiteiten van MEE in
Oud en Nieuw Krispijn. Ook over
de taallessen. Nurdan vertelt
graag iets meer over drie bijzondere onderdelen. In ‘taalmaatjes’
geven vrijwilligers één op één les
aan cursisten. Hoe dat gebeurt
bepalen de vrijwilligers en de cur-

De receptioniste heeft inmiddels
haar plaats achter de balie ingenomen. Ze werkt nu anderhalf
jaar in de Koloriet. Donderdag
de 14de juni is het suikerfeest.
De ramadan is dan dit jaar afgelopen. Vanmorgen heeft ze om
drie uur gegeten. Vanavond mag
het weer om zeven over tien. Ze
maakt bezoekers wegwijs in het

Vrijwilligers

sist zelf. De ene keer gaat dat met
lesmateriaal. De andere keer is
het veel meer leren in de praktijk
met een wandeling door de wijk,
rondlopen door een winkel, het
praten over dingen die je ziet.

Taaltijgers

Het tweede zijn de zogenaamde
‘taaltijgers’. Zij komen elke dinsdagmiddag en vrijdagochtend bij
elkaar voor de taalles. Het derde
is het taalcafé. Op dinsdag en
donderdagochtend. Dit is alleen
voor vrouwen. Ze ontmoeten elkaar en praten onder begeleiding
over van alles en nog wat, in het

50 dingen die je gedaan moet hebben voor je 12de jaar!
In een boom klimmen, een
zandkasteel bouwen, door
de modder rollen en een dier
uit je hand laten eten. Heb jij
het allemaal al eens gedaan?
Groen doet goed Dordrecht
lanceerde een Dordtse variant op de lijst met 50 dingen
die je gedaan moet hebben
voor je 12de jaar.

Recept van de maand
Chocolade met paranoten
Benodigdheden:
75 gram cacaoboter
55 gram cacaopoeder
3 eetlepels honing
snuf keltisch zeezout naar
smaak
2 paranoten
Bereidingswijze:
Laat een steelpan drijven in een
iets grotere pan met water en zet
deze op het vuur. Doe de cacaoboter in de steelpan tot deze is
gesmolten. Roer het cacaopoeder erdoor tot alle klonten eruit
zijn. Voeg de honing en het zout
toe. Bak in een koekenpan zonder
olie de paranoten even tot ze licht
verkleuren. Giet er een theelepel
honing bij. Giet het meteen op
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Met deze lijst wil Groen doet goed
alle kinderen (en hun ouders) in
Dordrecht laten zien dat lekker
buitenspelen ontzettend leuk is
en overal kan. Het idee van een
‘50-dingen lijst’ is niet nieuw. De
lijst is in 2012 ontwikkeld in Engeland door de National Trust omdat
zij zich zorgen maakten over de
Britse kinderen die steeds minder
buitenspelen en al hun vrije tijd op
een scherm kijken. Er zijn inmiddels ook allerlei Nederlandse versies van deze lijst uitgegeven.

Groene locatie in de stad

bakpapier en laat het even afkoelen. Doe de noten dan door de
nog zachte chocolade. Gebruik
eventueel meer en een variatie
aan andere noten of gedroogd
fruit. Giet de chocolade in een
ovenschaal. Het kan ook op bakpapier of in ijsblokjesvormen. Zet

het in de koelkast tot het hard is
geworden. Zet eventueel lijntjes
met een mes waar je het wilt breken of breek het willekeurig.

Eet smakelijk!

Recept en tekst en foto:
Dawn Eve van Norden

Groen doet goed Dordrecht vond
het daarom hoog tijd voor een
Dordtse variant. Deze Dordtse
lijst bestaat uit 50 activiteiten die
elk gekoppeld zijn aan een groene locatie in de stad en verzameld
zijn op de website: www.spring
-eensopgroen.nl. Bijzonder aan
deze website is dat je precies kunt
zien welke activiteiten je in jouw
directe woonomgeving kan doen.
Het smoesje ‘maar er is niets te
doen buiten..’, kan dus mooi de
prullenbak in! Alle activiteiten
zijn gemakkelijk te organiseren,

gratis, kun je het hele jaar door
doen en zijn uiteraard allemaal
lekker buiten. Als je een activiteit
gedaan hebt, kun je een leuke
foto en een kort verslagje uploaden. Zo kun je online al je avonturen in het groen verzamelen.

Bucketlist afstrepen

Klas 6, 7 en 8 van de Don
Boscoschool hadden de primeur
en mochten alvast wat activiteiten van hun ‘bucketlist’ strepen
in het Spoorpark. Daar bouwden
ze zandkastelen, ontdekten ze de
wereld van water met een schepnetje, speelden ze verstoppertje
en daagden ze elkaar uit voor
een potje stoepranden. “Ik kom
na schooltijd terug om alles nog
een keer te doen!”, aldus één van
de leerlingen.

Spring eens op groen!

Waar wacht je dus nog op? Ga
gauw naar www.springeensopgroen.nl en ontdek welke activiteiten er nog op jouw lijstje staan!
Duurzaamheidscentrum Weizigt.

Koningsdag 2018

Op Koningsdag was er een optocht door Oud Krispijn waar je aan mee
kon doen. .Ze hadden een muziekband waar we achteraan konden lopen.
Je moest dan wel eerst je ﬁets zo mooi mogelijk versieren. Daar kon je
ook een prijs mee winnen. Aan het eind kregen we ook wat te drinken.

Waterfestijn bij Weizigt
En toen was het opeens heel mooi weer in mei. Bij Weizigt waren er
allerlei spelletjes met water omdat het De Week van ons Water was.

Ook kon je beestjes gaan vangen in de Freek Vonkvijver en dan opzoeken wat
het was. Maar het leukst was toch wel dat je elkaar lekker nat mocht gooien met
sponsen. Dat was niet erg, want het was die dag erg warm.

Stop nooit
met spelen!
In heel het land gingen kinderen buiten spelen op Buitenspeeldag. Wij gingen naar het Weizigtpark . Er was daar van
alles om te spelen Het was erg leuk !

AVG
Help! Paniek! De AVG is er en wat nu? Wat kan en mag er nog? Kan er
nog wel zo maar gefotografeerd worden? In dit artikel een paar dingen op
een rijtje gezet met betrekking tot de AVG.

Ik voel me zo
vaak leeg.

Ik voel me
vaak alleen.

Ik voel dat ik er
niet bij hoor.

AVG is de afkorting voor Algemene
Verordening Gegevensbescherming en is
de vervanging van de Wet bescherming
persoonsgegevens(Wbp). Doel van deze
wet is op de eerste plaats het tegengaan
van het vrijelijk omgaan met onze
persoonsgegevens door grote bedrijven
zoals Google, Facebook, Microsoft e.a.
De AVG is van toepassing op alle
handelingen met persoonsgegevens
waarbij een persoonsgegeven is: Íeder
gegeven over een geidentificeerde of
identificeerbare natuurlijk persoon’. Een
foto is een persoonsgegeven als:’Een
persoon op de foto identificeerbaar is en
zijn identiteit redelijkerwijs zonder al te
veel inspanning kan worden vastgesteld.
Handeling van een persoonsgegeven is
bijna alles wat je met persoonsgegevens
doet behalve publicatie in ‘huishoudelijke
kring’.

Gerechtvaardigd doel

Is de AVG van toepassing dan heb je
een wettelijke grondslag nodig en een
gerechtvaardigd doel. Een wettelijke
grondslag is bijvoorbeeld. een portretfoto
in opdracht waarbij afspraken (over
publicatie) zijn gemaakt tussen maker
en geportretteerde.Toestemming
kan altijd worden ingetrokken. Let
wel: met de toestemming voor
openbaarmaking(volgens afspraak)
doet de geportretteerde afstand van het
portretrecht!
Een gerechtvaardigd doel is altijd het
afwegen van belangen: Het fotograferen
in de publieke ruimte is toegestaan.
De foto die niet in opdracht gemaakt is
(bijvoorbeeld straatfotografie) mag in
beginsel vrijelijk gepubliceerd worden tenzij
geportretteerde een’redelijk belang’ heeft
tegen publicatie. Dat kan een financieel
of privacy belang zijn. Afwegingen hierbij
zijn onder andere: karakter van de foto,
maatschappelijk belang, context van
gepubliceerd portret, om wie gaat het
(hoge bomen vangen veel wind), de plaats
en wijze waarop de foto tot stand kwam,
juistheid van de (bijgaande) informatie.
Ook hier geldt: bij expliciete toestemming
door geportretteerde vervalt het beroep op
redelijk belang.

De nieuwe wet maakt uitzonderingen
voor journalistieke foto’s en artistieke
foto’s. Nieuwsgaring en publiceren van
bijvoorbeeld. journalistieke foto’s is
onder de AVG mogelijk zonder expliciete
toestemming.
Gevolg van deze nieuwe wet is wel
dat ondernemingen en organisaties,
van klein tot groot, die beschikken
over of handelingen verrichten met
persoonsgegevens zorg moeten dragen
voor: Verwerkersovereenkomsten,
register van verwerkingsactiviteiten
(wat doen ze met je gegevens),
privacy verklaring, beveiliging
van persoonsgegevens, en
verantwoordingsplicht.
Kort samengevat is er dus nog van alles
mogelijk. Het portretrecht is onder de
AVG zelfs een beetje meer verruimd.
De Autoriteit Persoonsgegevens zal
in beginsel niet meteen bij iedereen
op de stoep staan en dreigen met
torenhoge boetes. Maar iedereen bezit
persoonsgegevens (emailadressen,
adresgegevens, foto’s enz) van andere
personen. Wees daarom altijd bewust
van wat je publiceert/vrijgeeft op
bijvoorbeeld sociale media en hoe en
wat je met deze persoonsgegevens
doet.
Informatie in dit artikel komt van de
presentatie over AVG door Boekx
Advocaten, mr. Otto Volgenant en
mr. Fabíenne Dohmen, bij full service
fotobureau Hollandse Hoogte in Den
Haag 23 mei 2018.
Tekst en foto’s Jeroen Niemeijer

Beter Voor Dordt vertegenwoordigt
uw belang in Krispijn.

Herman
van der Graaf

Loudy
Nijhof

Osman
Soy

Paul
Hendriks

Nu ook bereikbaar via WhatsApp; 06 - 1220 1572

Ik zou wel wat meer of
andere contacten willen.

Je Bent Niet Alleen

Ga aan de slag met het werkboek Creatief Leven

Tijdens acht bijeenkomsten maak je
een positieve omslag in je leven door
op zoek te gaan naar je eigen waarden, interesses en vaardigheden. Je
wordt zowel individueel als in klein
groepsverband gecoacht. Op een
creatieve manier, met eenvoudige
opdrachten, leer je je gevoelens van
eenzaamheid zelf aan te pakken. Zo
leer je jouw leven in eigen hand te
nemen.
Onder begeleiding van WALK FOR (F)
IT! wordt er tijdens de bijeenkomsten
een half uur met elkaar gewandeld
en worden er oefeningen gedaan. Alle
leeftijden en niveaus kunnen hieraan
meedoen. Ook ontvang je tips over
voeding, leefstijl en houding.

Waar?
Cultureel Centrum Sterrenburg
Dalmeyerplein 10, 3318 CB Dordrecht.

Wanneer?
Vanaf 11 september om de week op
dinsdag van 13:30 tot 16:30 uur.
Deelname is kosteloos. De cursus is
inclusief het werkboek, koffie, thee,
materiaal voor de acht bijeenkomsten
en trainingen van WALK FOR (F)IT!.

Meedoen?
Meld je voor 4 september aan bij
Viveca Chatlein, MEE Buurtwerk Oost
M 06 52 86 85 83
viveca.chatlein@meeplus.nl
MEE Buurtwerk oost

Door: Arie van Zanten, voorzitter OKBZ

DE STEM VAN

Project Sportterrein
Patersweg

DE OUDE CRISPIJN
Arie het gelijk!

Sportpark Patersweg biedt wijkbewoners kansen om daadwerkelijk en tastbaar aan de slag te gaan met de leefbaarheid in de buurt.
Het terrein, circa 4 ha. groot, is
hoofdzakelijk ingericht als sportterrein met uitzondering van de
randen. De hele infrastructuur
voor sport is na vele jaren nog
geheel intact en er rust bovendien vooralsnog de bestemming
sport op. Dit biedt mogelijkheden
voor sport(stimulering) in de volle
breedte, denk aan scholen maar
ook aan sportieve activiteiten van
bewoners. De randen van het terrein zijn uitstekend geschikt voor
meer 'groene' activiteiten, zoals
moestuinen. Ook een duidelijk
pluspunt is de aanwezigheid van
de kantine op het terrein, die bijzonder geschikt is voor sociale,
buurtgerichte activiteiten.

Beschut en uniek

Het terrein ligt geheel omsloten
door woningen. Juist deze ligging
biedt de kans de omwonenden
te betrekken en te verbinden
bij dit terrein en de activiteiten
die er plaats gaan vinden. Het
biedt een veilige en beschutte
omgeving voor ontmoeting en
ontwikkeling. Sport, bewegen en
vitaliteit op loopafstand beschikbaar voor wijkbewoners, wat wil
je nog meer! Concreet zien we
hiertoe volop kansen rondom de
thema’s stadstuinen, gezonde
voeding, sport en bewegen, ontmoeting en cultuur. Daarnaast
liggen de mogelijkheden voor
de ontwikkeling van buurtbedrijven en ondernemerschap voor
het oprapen. Te denken valt aan
ontwikkelingen rondom energie, repairshops, dans, muziek,

sportclinics en een buurthuis.
We hebben er dan ook voor gekozen dit project meteen maar
onder de aandacht te brengen
van de formateur van het college
van wethouders, Peter van der
Velden. Hieronder enige stukjes
uit onze brief aan hem:

Brief aan de formateur

Met het oog op de formatie maken we graag van deze gelegenheid gebruik om de aandacht te
vestigen op het dossier sportterrein Patersweg. Om het nog preciezer te zeggen: de vraag hoe
het verder moet met Movado.
Wat ons betreft wordt sportterrein Patersweg het bruisend
hart van Krispijn en als buurtbeweging een schoolvoorbeeld

van de synergie tussen actieve
burgers, sporters met hart voor
mensen, ondernemers en een
overheid die bewust 'los laat in
vertrouwen' door de voorwaarden te scheppen voor dit soort
maatschappelijke bewegingen
van onderop.
In deze lijn wordt het terrein
inclusief de kantine (om niet!)
ter beschikking gesteld aan de
bewonersorganisatie OKBZ die
er, liefst in samenwerking met
Movado, een buurtbedrijf ontwikkelt door collectief ondernemerschap (bijvoorbeeld energie,
repairshop, ontmoetingsplek,
dans, muziek en sportclinics).

Wat zijn de pijlers?

1. Looptijd ( 5-10 jaar) van het
initiatief waardoor commitment

van bewoners mogelijk is;
2. Gezamenlijke ijkpunten (jaarlijks oogstfeest, sportweek, kofferbakverkoop, braderie) waar
bewoners in verschillende lijnen en op variabele snelheden
naartoe werken. Dit is voor de
legitimiteit en diversiteit in de wijk
van belang;
3. De locatie geeft de buurtbeweging en het ondernemerschap
een gezicht, bewoners een identiteit en geeft plaats voor diversiteit in gebruik, gebruikers en
co-recreatie;
4. Ondernemers en bewoners
worden gestimuleerd verantwoordelijkheid te nemen voor de
eigen omgeving en daarmee de
eigen zelfredzaamheid en doekracht te vergroten.
We kiezen voor goede samenwerking en juist de verbinding
met deze locatie zal bewoners
naar ons idee veel meer aanspreken dan een buitenwijkse
locatie.
Wij willen graag doorpakken
en aan de slag. Hoe eerder we
groen licht krijgen in de vorm van
een intentieverklaring (en liefst
een vaste contactpersoon) hoe
beter. Dit is dan tevens een eerste stap op onze gezamenlijke
route voor onze stad.
Arie van Zanten
Voorzitter OKBZ

Sportpark Patersweg moet open (foto: Jeroen Niemeijer)

Spreekt u Nederlands? Wat is uw levensverhaal?

Een greep uit de vele activiteiten
van het wijkteam Krispijn

Het wijkteam van Oud en Nieuw Krispijn en de redactie van
de Stem van Oud Krispijn gingen er eens even voor zitten.
Het wijkteam met hun verhaal over wat ze zoal doen in de
wijk en wij over hoe dat in de Stem van Oud Krispijn terecht
kan komen.
Er is altijd plaats voor de activiteiten van het wijkteam in onze
wijkkrant. Op de vaste plaats op
pagina acht staan de activiteiten
in wijkcentrum De Koloriet en De
Buitenwacht. En op pagina zeven ruimen we graag ruimte in
voor berichten van het Sociale
Wijkteam.
Zoals voor de diverse activiteiten
waar Nurdan Dincer zich op richt.
De taalles in de Koloriet heeft
zo’n 60 vrijwilligers. Ze bedienen
op dit moment 243 cursisten.
In de ﬁetslessen staat niet alleen
de ﬁetsvaardigheid centraal. Natuurlijk leer je de verkeersregels,
veilig door het verkeer gaan.
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Maar ook het gemak van de
ﬁets om naar het werk te gaan,
de kinderen naar school te brengen, boodschappen te doen. Zo
wordt aan ﬁetsen ook een plaats
in de maatschappij verbonden.
Tot slot nu nog aandacht voor
‘Levensverhaal’.
Vrouwen, ouder en van buitenlandse herkomst, worden uitgenodigd te vertellen over waar
ze vandaan komen, hoe ze in
het leven staan, wat ze doen.
Het helpt hen een eigen plaats
in hun omgeving te scheppen,
trotser te worden op zichzelf.
Er wordt aan gewerkt om van
deze verhalen een toneelstuk te
maken. Daar moet nog wel veel
schroom voor overwonnen worden. Gaat dat lukken dan gaat
de redactie zeker kijken.
Jan Janssen

Wat zei ikku, in de vorige Stem:
toppertje toch, die Arie Okabézet? Telkens weer oppietoppie
boordevol van leuke plannetjes
voor Krispijn.
Nu weer dat ouwe sportterrein.
Dawwe daar een tof wijkcentrumpie van motte maken. Dus
niet meer alleen voor overactieve uitslovers maar ook zo af en
toe iets aardigs voor lapzwansen as ondergetekende. Lijkt
me vierkant te gek.
Maarre, Arie, pas een beetje op
voor de concurrentie in de wijk:
ik kom nog wellus in De Koloriet en De Buitenwacht enne,
daaro hebben ze ook al van
alles draaien voor de wijk. Eén
wijkcentrum per wijkbewoner
is zat. En in een klein wijkkie
asset onze vind ik eigenlijk drie
al wel best een heleboel. Wat
wou je daar an doen, Arie?
Nettas in de binnenstad. Daar
willen ze in ellek leegstand
pand een mark met kraampies
en galerietjes hebben. Met
dagelijkse boodschappies en
konst, maar dan zo duur as
mogelijk. Mojje nie willen.
Enne, Arie, as de braderie gewoon weer de standaard gelikte kerremis van kraampies
goedkope rommel wordt, diesse vorige week in een andere
plaats niet verkocht konden krijgen, laat dammaar gaan, joh.
Dat kennen we al.
Nee, wammij betreft, Arie: een
wijkbraderie. Met de eigen wijkondernemers. De kapper komp
kappen (ja, jij ook, Petertje!),
de schoenlapper lappen, de
bakker bakken, en zo kennik
nog wel effe doorgaan. Ware
het niet dawwe in onze wijk
niet zo heul veul ondernemers
hebben.
Maar niet getreurd: eigengemaakt gebak, huisvlijt en hobby, schilderijen, fotograﬁe (hup,
Jeroen), beeldhouwkunst; alles
wordt uitgestald zolang het
maar uit de wijk komp. Wat jij?
Kennik ook drie, vier keer per
jaar 's een keertie memme
handel in vadsige vodden, oud
ijzer en overige opgeraapte en/
of 'op bijzondere wijze verkregen' spulletjes leuren zonder
meteen door de juten achter
de tralies gezet te worden.

Elke woensdagochtend: creativiteit en gezelligheid
De dames van 'Je levensverhaal'
komen elke woensdagochtend
van 9:00 uur tot 11:00 uur bij elkaar om hun creativiteit en talenten te laten zien.
Voor team Duurzaamheid zijn
oude handdoeken en wat cement veranderd in prachtige vazen, van een olijven pot hebben
ze een snoeppot voor kinderen

gemaakt en wijnﬂessen zijn omgetoverd tot olieﬂessen.
Er zijn nog veel meer ideeën die
zij willen en kunnen uitvoeren!
De gemaakte spullen zijn te koop
en met deze inkomsten willen zij
hun activiteit bekostigen en nog
meer oud materiaal omtoveren
naar objecten die gebruikt kunnen worden.
Wijkteam

Nog een verzoekje van de
vaste nachtbewoners van het
Weizigtpark: kenne d'r ook wat
bankies kommen om op uit te
rusten, want iemand as ik, die
loopt wat af op een dag. Da's
nie mals, Arie. Dat wil je nie
weten.
Maar verders: gaan met die banaan, Arie! Mijn steun hejje! Nu
nog die van Kolff en zijn matties, dan de centen nog effe
ﬁksen, en hupsakee.
Go Arie go!
Crispijn van Outgaerden

Panoramafoto Movado Sportterrein: Jeroen Niemeijer)

Kort &
Goed

WIJKCENTRUM KOLORIET
Jacob Marisstraat 70
Tel. 613 21 03
www.meedrechtsteden.nl
Activiteitenoverzicht

Feestelijke opening Uitleenschuur Trivire

N.B. In vakanties kunnen activiteiten
afwijken of komen te vervallen.
Taallessen en -oefengroepen zijn er de
gehele week voor beginners
en gevorderden.
Loop even binnen voor informatie.
Dagelijks (ma t/m vr)
09.00-16.30 Gezellig iets eten of
drinken in de parterre
Di, Do, Vr: 15.00-18.00 Dordtse Diamanten (kinderen 4-13 jr)
Maandag
13.00-15.00 Fietslessen voor iedereen (€2,50 per keer)
15.00-17.00 Kinderkookclub
(8 t/m 12 jaar; €2 pre keer)
Dinsdag
09.00-12.00 Inloop en activiteiten
Moedergroep De Olifanten
10.00-12.30 Blik op de Plank,
ruilwinkel voor levens-, verzorgingsen schoonmaakmiddelen
12.00-13.30 Wereldkeuken (een
3-gangenmaaltijd voor €3)
15.00-18.00 Dordtse Diamanten (4-13
jaar)
Woensdag
15.00 Kinderkaravaan (elke 14 dagen: oneven weken)
Donderdag
09.00-12.00 Inloop en activiteiten
Moedergroep De Olifanten
10.00-11.00 Wandelgroep voor vrouwen (gratis)
12.30-14.30 Inloop-ontmoeting voor
iedereen uit de wijk
13.30-16.00 Volksdansen (info Loth
Muehlhaus 078-617 00 96; €5/mnd)
15.00-18.00 Dordtse Diamanten (4-13
jaar)
Vrijdag
09.00-11.00 Naai-atelier (cursus en
reparaties; €15 per 10 lessen)
10.00-11.30 Blik op de Plank,
ruilwinkel voor levens-, verzorgingsen schoonmaakmiddelen
13.30-16.00 Bingo (elke laatste
vrijdag van de maand; €10 heel/€5
half boekje)
14.00-16.00 Line-dance, contactpersoon H. Heints-Lemstra 078-6171007
15.00-18.00 Dordtse Diamanten (4-13
jaar)
19.00-22.00 Vrouwenavond met
themabijeenkomst (1x/maand)
Zaterdag
10.00-13.00 Repaircafé (elke laatste
zaterdag van de maand)
10.00-13.30 Poolse ochtend (om de
week, voor Polen en bewoners uit de
wijk)
18.00-19.00 Zaalvoetbal voor
jongeren (8-16 jaar; gymzaal Brouwersdijk)

Buurtcirkel Krispijn?

Een Buurtcirkel is een
groep van 9 tot 12 mensen
die bij elkaar in de buurt
wonen, waarbij iedereen een
ondersteuningsvraag heeft.

thema’s kunnen bespreken
en er voor elkaar kunnen zijn.
Buurtcirkel Binnenstad heeft
deze bijeenkomsten in centrum
DOOR, Buurtcirkel Wielwijk in
Crabbehoeve.

Buurtcirkel brengt mensen met
elkaar in contact, zodat je
elkaar weet te vinden
en iets voor elkaar
kunt betekenen.
Iedereen
bezit
kwaliteiten
en
talenten. Buurtcirkel nodigt je
uit deze in te
zetten om anderen te kunnen
helpen.
In Dordrecht zijn
twee
Buurtcirkels:
Buurtcirkel Binnenstad en
Buurtcirkel Wielwijk.
Wekelijks is er een Buurtcirkelbijeenkomst, waarin de deelnemers elkaar kunnen ontmoeten,

Buurtcirkel Binnenstad
organiseert
op
woensdag
6
juni 2018 een
soepavond
voor geinteresseerden
in Buurtcirkel, dit
in cultureel centrum DOOR,
Voorstraat 142
Dordrecht.
Vind je het tijd voor een Buurtcirkel Krispijn? Neem contact op
via 010-2710000 of info@buurtcirkel.nl
Redactieteam:
Dita Vogelezang, Jeroen Niemeijer,
Ad Bosch, Anje van Inzen,
Jan Janssen, Dawn Eve van Norden

Hartveilig

Een enthousiaste groep vrijwilligers in Dordrecht is druk bezig om
de gemeente Hartveilig te krijgen.
Dit wil zeggen dat er 1200 vrijwilligers aangemeld zijn om bij een
hartstilstand een stadsgenoot te
helpen. De groep streeft naar een
dekkend netwerk zodat er altijd
binnen zes minuten eerste hulp
gestart kan worden.
Ben je woonachtig in Dordrecht
en kan je nog niet reanimeren,
maar wil je dit wel graag leren?
Schrijf je dan voor 15 juli in bij
HartveiligWonen (www.hartveiligwonen.nl) als burgerhulpverlener!
Je ontvangt eind juli dan een mail
met de mogelijkheid je aan te melden voor een gratis cursus. Dit is
een eenmalige actie in de hoop
dat meer mensen zich bewust
worden dat ook zij levens kunnen
redden.
We hopen je te zien bij de training!
Projectteam Hartveilig
Kopij of reacties met vermelding van naam
en adres kunt u sturen naar het redactieadres. Ingezonden stukken vallen niet
onder de verantwoordelijkheid van de
redactie. Plaatsing in de krant van ingezonden stukken is ter beoordeling van de
redactie. Deze behoudt zich het recht voor
kopij te weigeren.

Activiteitenoverzicht
Info: De Buitenwacht en/of
betrokken vrijwilligers
(tenzij anders vermeld)
Kofﬁe-inloop:
Maandag- t/m vrijdagochtend
van 9.30 tot 12.30 uur
Wijkwinkel:
Iedere ochtend
van 9.30 tot 12.00 uur.
Op afspraak
Huiswerkhuis:
Maandag tot en met donderdag
van 16.00 tot 19.00 uur
Creatieve werkplaats:
maandag tot en met donderdag
van 9.00 tot 12.30 uur
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur
Eethuis:
Iedere donderdag 17.30 uur.
Bijdrage voor volwassen € 5,-,
voor kinderen tot 12 jaar € 2,50
Lunch:
Iedere dinsdagmiddag
om 12.30 uur. De lunch kost € 2,50
Yoga:
Iedere donderdagmiddag
van 15.00 tot 16.00 uur
Naailes:
Iedere vrijdagochtend
van 10.30 tot 13.00 uur
Wereldpercussie:
Iedere zaterdag
van 11.00 tot 13.00 uur
Kookhuis voor tieners:
Iedere laatste zaterdag
van de maand
van 16.00 tot 20.00 uur
Wekelijkse computerhulp:
Elke maandag
van 12.00 tot 15.30 uur
Summat:
Elke maandag
van 13.00 tot 17.00 uur
Jai Ho, Hindoestaanse soos:
Elke maandag
van 18.00 tot 21.00 uur
Voedselverdeling (Voedselbank):
Elke vrijdag 14.00 - 16.00 uur

www.buitenwachtdordrecht.nl
Advertenties
In de Stem van Oud Krispijn kan voor
een redelijke prijs geadverteerd worden.
Informatie en tarieven kunt u opvragen
bij TIEN Plus:
T 078 750 89 66

COLOFON

verschijnt 5 keer per jaar
in een oplage van 6100 ex.
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Onder het genot van een hapje
en een drankje werd op donderdag 14 juni 2018 op feestelijke
wijze de vernieuwde Uitleenschuur aan het Mauveplein 2A
in Oud-Krispijn geopend.
De Uitleenschuur is een plek
waar alle huurders van Trivire terecht kunnen voor het lenen van
tuingereedschap. Tegen betaling
van een kleine borgsom kunnen
er elektrische en niet-elektrische
tuingereedschappen geleend
worden. Trivire merkte dat veel
huurders graag hun tuin onderhouden, maar de middelen er
niet voor hebben. Tuingereedschap is vaak erg duur en dit
houdt sommige huurders tegen
om de tuin aan te pakken. De
Uitleenschuur biedt hierin een
oplossing.
De Uitleenschuur, die in april
2012 van start is gegaan in het
voorjaar opnieuw geschilderd en
voorzien van een nieuw interieur.
Trivire beheert samen met vrijwilligers de Uitleenschuur. Huurders van Trivire kunnen hier van
maandag tot en met donderdag
van 9.00 tot 16.00 uur terecht.
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