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Riet Duykers, een Krispijns hart van Limburgse origine
Onze afspraak is natuurlijk
in De Buitenwacht. Rond
twaalven waarschuwde één
van de koffiedrinkers me al:
één van de weinige Limburgse eigenschappen die Riet
behouden heeft is dat ze een
“Limburgs kwartiertje”heeft.
Dat was ook nu zo.
Geen nood. Ik word voorzien van
een warme thee en heb een kort
gesprek met een paar aanwezigen. Soesila en Fatima hebben
deze dag de verantwoording
voor de koffie-inloop. Verder zit
nog een aantal mensen de krant
te lezen en bespreken samen
het nieuws. Een minister van het
Apostolisch Pentacostal vertelt
dat hij verwacht ergens dit jaar
uitgezonden te worden naar Los
Angeles. Daar, zo vertelt hij ,
hebben de kerkgenoten nog wat
over voor hun kerkgemeenschap.
Geen muntjes zoals hier maar
dollarbiljetten in grotere coupures.
Het zorgt voor geld waardoor je
wat doen kunt. Wat dat is blijft in
het midden.

Thuiswedstrijd

Riet is er om negen over twaalf.
Het “Limburgs kwartiertje” heeft ze
dit keer niet nodig. Een afspraak
met haar in De Buitenwacht is
een thuiswedstrijd. Ze is voorzitter van het bestuur, volgde oud
wethouder Bert van den Burgt
op. Haar mooiste baan ooit was
directeur van de Wijk Ontwikkelings Maatschappij Oud Krispijn.
Toen heeft ze Oud Krispijn goed
leren kennen en waarderen.
Nog steeds kijkt ze vol trots op
de Mauvebuurt, op de wens van

nog tot uitdrukking in het voorzitterschap van het Platform tegen
Armoede.
Op 21 februari houdt dit Platform
een avond over armoedebestrijding binnen de gemeente Dordrecht. Politieke partijen komen
vertellen wat zij er de afgelopen
jaren aan gedaan hebben. Wat zij
van het Social Manifest uit 2014
voor elkaar hebben gekregen en
wat zij de komende raadsperiode willen doen. In Riet en het
Platform kunnen zij op een kritische ondervraging rekenen. De
bijeenkomst is uiteraard in De
Buitenwacht.

Vereenzaming bestrijden

Foto: Jeroen Niemeijer.
bewoners van de buurt die ook
wel zo’n mooie nieuwe woning
wilden, op het sociale programma
voor Oud Krispijn. Door toedoen
van Riet kwam dat er voor er ook
maar “met stenen stapelen” werd
begonnen. Oud Krispijn werd een
voorbeeldaanpak in Nederland.
Inwoners uit andere buurten en
steden, ambtenaren van gemeenten en ministeries kwamen naar
dit “wonder”kijken.

Warm hart

Arcadis, een adviesbureau, vroeg
Riet om de aanpak ook voor andere wijken en steden geschikt
te maken. En bovenal, iedereen
kende Riet en Riet kende iedereen. En ook na deze klus bleef zij

een warm hart houden voor Oud
Krispijn. Als voorzitter van De Buitenwacht kreeg ze te maken met
bezuinigingen van de gemeente.
De subsidie voor de beroepskrachten werd stopgezet. Riet
bouwde met anderen een nieuwe
organisatie op, dit keer met vrijwilligers. Dat loopt inmiddels al vele
jaren goed.

stuur van de Buitenwacht bestaat
op dit moment uit 3 mensen. Hier
moeten er op zijn minst 2 bij. Eentje die gevoel heeft voor PR en
eentje die zich wil buigen over het
beheer, zeg maar het gebouw, de
ICT en dat soort dingen. Dit jaar is
een bijzonder jaar voor De Buitenwacht. Ze bestaan 35 jaar.

Met je voeten in de klei

Riet is opgegroeid in Zuid Limburg. Zij wordt gedreven door
maatschappelijke thema’s, strijd
tegen onrechtvaardigheid. In
Dordtse Dialogen en Studio De
Witt van RTV Dordrecht vertelde
ze er begaan over.
Haar maatschappelijke betrokkenheid komt op dit moment ook

Krispijners weten De Buitenwacht
nog steeds goed te vinden. De
bestuursfunctie past goed bij Riet.
Deze directeur zit niet met een sigaar aan en een glas goede wijn
achter een vergadertafel. Nee, het
mooie, vindt Riet, is dat je ook met
je voeten in de klei staat. Het be-

Platform tegen Armoede

Heeft Riet zoiets als een gouden
formule waardoor ze zoveel voor
elkaar krijgt? Neen. Maar volgens
haar moet je onverzettelijk zijn in
wat je bereiken wil, onafhankelijk
durven zijn, met een teamaanpak
voor draagvlak zorgen en nooit,
nooit, plaatsvervangend denken.
Met dit laatste wil ze zeggen dat je
snapt dat anderen het soms niet
leuk vinden dat je iets wil. Maar
dat je daarom nog geen water bij
de wijn hoeft te doen. Er begrip
voor hebben, dat wel. Riet heeft
vele redenen om te blijven strijden
tegen sociale onrechtvaardigheid.
Vooral het bestrijden van vereenzaming staat hoog op haar lijst.
Niets is zo erg als inwoners het
contact met anderen gaan vermijden. Vaak uit schaamte, uit
armoede. Het al lang afgeschafte
opbouwwerk deed daar veel aan.
Kunnen wij dat met Riet veranderen? Zij gaat er voor!
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Krispijn in Dordrecht gaat helemaal opbloeien, want aan
de Patersweg komt nieuwbouwproject De Bloei van Krispijn
met 78 ruime eengezinswoningen, 38 royale koopwoningen
(5 slaapkamers!) en 38 vrijesector huurwoningen.
De koopwoningen zijn fraaie ,
duurzame huizen met drie etages
en een grote zonnige tuin waar
kinderen heerlijk kunnen spelen.
Andere grote voordelen: de ideale locatie. Dichtbij het centrum,
winkels, scholen, sportclubs en
de grote weg. Genoeg parkeerplaatsen, ook met oplaadpunt.
Krispijn gaat helemaal opbloeien

en de start verkoop zal in april
plaatsvinden. Wilt U op de hoogte
blijven? Laat dan vooral uw gegevens achter via www.debloeivankrispijn.nl De makelaars staan
er klaar voor om U te informeren.
OZP Makelaars 078 6351753.
Walt mann Makel aars 078
6134311.
Trebbe Wonen B.V.

Jan Janssen

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
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

Weizigtnieuws
Zet je in voor een schone stad
tijdens Dordt Schoon

Het voorjaar staat voor de deur,
het moment om een grote schoonmaak te houden. Dat is dan ook
precies wat er gaat gebeuren tijdens Dordt Schoon. Samen een
uurtje aanpakken in de straat, op
het schoolplein of op het sportveld levert al een schonere leefomgeving en beter contact met
je buren op. Net als voorgaande
edities start Dordt Schoon op de
Landelijke Opschoondag, zaterdag 24 maart.

Meedoen is simpel

Jong en oud, sportvereniging en
wijkcentrum, iedereen kan meedoen en hoe meer acties, hoe
schoner de stad. De gemeente
roept dan ook alle Dordtenaren op
om een actie op te zetten en samen te gaan voor een schonere
leefomgeving. Meedoen is eenvoudig: bedenk een actie, meld je
actie aan via het aanmeldformulier op de website van Weizigt en

OKBZ Oud Krispijn Bewoners
Zelforganisatie
Voorzitter Arie van Zanten
Tel. 6175671
MEE DRECHTSTEDEN
Jacob Marisstraat 70
Tel. 750 89 00
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Foto: Jeroen Niemeijer.
haal gratis materialen op om het
schoonmaken net wat gemakkelijker en leuker te maken. Op
de Facebookpagina van Dordtse
Doorpakkers vind je andere actievoerders en kun je je acties, foto’s
en filmpjes delen. Verschillende
Dordtenaren hebben hun schoonmaakactie al aangemeld. Jij doet
toch ook mee?

Doorpakkers ondersteund met
tips, advies en gratis materialen.
Dordt Schoon start op zaterdag
24 maart en duurt tot en met vrijdag 30 maart. Alle informatie over
Dordt Schoon en het aanmeldformulier, de Dordtse Doorpakkers
en de campagne “n schone stad”,
is te vinden op www. weizigt.nl/
dordtse-doorpakkers.

Dordtse Doorpakkers

Dordt Schoon is te vinden
op: www.weizigt.nl/dordtse-door-

Niet alleen tijdens Dordt Schoon
wordt de stad ontdaan van rondslingerend vuil, het hele jaar door
zijn er Dordtse Doorpakkers actief
in de stad. Vanuit de campagne “n
schone stad... je hebt het zelf in
de hand”, worden de Dordtse

Duurzaamheidscentrum Weizigt
stimuleert het duurzaam denken
en handelen in Dordrecht en de
regio. Door educatie, communicatie, recreatie en cocreatie realiseert Weizigt gedragsverandering bij inwoners, het onderwijs,
bedrijven en partners in Dordrecht
en omgeving. Weizigt biedt ruim
twee hectare uniek natuurterrein
met mooie faciliteiten en een
professioneel educatief aanbod.
Volop mogelijkheden voor inwoners en scholen om te ontdekken, leren en recreeren en voor
bedrijven en andere organisaties
om bijeenkomsten te organiseren, elkaar te ontmoeten en kennis op te doen.

pakkers Twitter: @wijkendordrecht
Facebook: /Wijkendordrecht &
/Dordtse-doorpakkers #dordtschoon Duurzaamheidscentrum
Weizigt Van Baerleplantsoen 30,
3314 BH DORDRECHT.

Dierenverhaal
Kune Kune biggetjes al geboren
Op 6 januari in dit nieuwe
jaar 2018 zijn er al in de
Stadsboerderij Kune Kune
biggetjes geboren. Omdat ik
een grote dierenvriendin ben,
ging ik op kraambezoek bij de
biggetjes. Ze lagen heerlijk
warm onder een roodgloeiende lamp en dronken bij hun
moeder.

WMO ADVIESRAAD
DORDRECHT
M.H. Trompweg 235
Tel. 617 69 82
SSKW
Spuiweg 93
Tel. 6137029 info@sskw.nl

Duurzaamheidscentrum

Van 24 maart tot en met 30
maart is het Dordt Schoon.
Dordtenaren steken deze week
hun handen uit de mouwen
om samen de stad te ontdoen
van zwerfvuil. Iedereen kan
meedoen aan deze jaarlijks
terugkerende actie. Jij doet
toch ook mee?

De kleine biggetjes drinken regelmatig bij moeder Babe.
Heerlijke warmte onder de lamp.
Omdat er al twee grote Kune
Kune biggen rondlopen bij de
Dordtse Stadsboerderij, zullen
de kleintjes als ze groter zijn gegroeid over een paar maanden
verhuizen naar andere locaties
of boerderijen, omdat er anders
te weinig ruimte voor ze zal zijn.
Om ze nu nog te kunnen bezoeken en bekijken, kunt u elke dag
van 9.00 uur tot 17.00 uur naar de
Stadsboerderij in het Weizigtpark

De groene biggenweide met hokje.

gaan, wat ik dan ook deed. Hoe
oud Kune Kune biggen kunnen
worden vroeg ik aan een dierenverzorger van de Stadsboerderij.
En dat is zestien jaar. Sinds vorig
jaar lopen de grote Kune Kune biggen in een leuke aangelegde biggenweide met groene gras ruimte
voor kinderen om van de biggen
te kunnen genieten, want grappig
zijn de Kune Kune biggen, groot
en klein hoor. Veel kijkplezier met
deze leuke dieren! .. . .
Tekst en foto’s: Dita Vogelezang.

Op deze geboorte-decoratie aan de wand kan men lezen over de biggetjes.

Cafetaria CoCo aan het Sweelinckplein Krispijn

Cafetaria CoCo bestaat al
meer dan 45 jaar in onze wijk.
De Chinees de heer Pang is
na 20 jaar met pensioen gegaan. Vanaf november 2017 is
de zaak overgenomen door de
nieuwe eigenaar Safi Tarank
uit Hendrik Ido Ambacht.
Hij vertelt dat hij ook al een cafetaria heeft in de wijk Dubbeldam
aan de Groene Kruislaan 29a Het
Dammetje. In Zwijndrecht had hij
ook een restaurant tegenover het
station, wat nu er niet meer is.
Hij heeft ook 4 jaar in Londen in
Engeland gewoond en heeft daar
ook nog steeds een horecazaak.
Er werkt ook aan het Sweelinckplein nr. 2 bij CoCo s’avonds een
extra medewerker. De openingstijden zijn van dinsdag t/m zater-

maandags is de zaak gesloten.

Smulaanbiedingen

Er is heerlijk eten verkrijgbaar:
patat, snacks en loempia’s en
rasp-patat is favoriet bij dhr. Tarank zelf en dat is aardappelpuree-patat, ook verkrijgbaar is bij
zijn snackbar Dammetje in Dubbeldam. Cafetaria CoCo heeft al
aardig wat vaste klanten, meer
dan 90% uit de wijk. Elke maand
zijn er ook heerlijke Smulaanbiedingen verkrijgbaar.

Bellen en bestellen
Cafetaria CoCo is te vinden aan het Sweelinckplein nr. 2 in Krispijn.
dag vanaf 12.00 uur tot 20.30
uur en ‘s zondags ook open van
15.00 uur tot 20.30 uur en s’-

Als u wat telefonisch wilt bestellen kan dat natuurlijk ook. Belt u
dan maar 078-6135943 of 0787501951. Ik wens u alvast smakelijk eten en ben zelf ook al een
trouwe klant van deze cafetaria
CoCo aan het Sweelinckplein..

Dit uithangbord met de naam van
de cafetaria hangt buiten aan het
pand.
Tekst en foto’s: Dita Vogelezang.

Heerlijke snacks zijn verkrijgbaar.

Nieuwe Eigenaar Safi Tarank heeft Cafetaria CoCo overgenomen van
gepensioneerde Chinees dhr. Pang vanaf november 2017.

Elke maand zijn er ook smulaanbiedingen verkrijgbaar.

Een gezellige en smakelijke zaak waar u ook kan zitten als u op uw
bestelling wacht.

Peter Kwaak gaat zich inzetten voor de stad
Al 40 jaar werk ik met veel
plezier in de mooiste wijk van
Dordrecht: Oud-Krispijn. Als
ondernemer (kapper, wie kent
mij niet) is het geweldig om in
Oud-Krispijn te werken en te
vertoeven. Het gaat beter in
de wijk, maar we zijn er nog
lang niet en dat weten we allemaal. De verschillende culturen gaan vaak hand in hand,
soms botst het, maar samen
proberen we er het beste van
te maken.
Als ondernemer zet ik me graag in
voor de wijk: het Oranjecomité, de
activiteitencommissie, de ondernemersvereniging en natuurlijk
de bewonersorganisatie OKBZ.
In de loop van de jaren zijn er
door uren van vergaderen mooie
resultaten geboekt. Door dat vergaderen met allerlei organisaties
en met de politiek kwam ik op het
idee: hé, kan ik mezelf niet gaan
inzetten voor onze wijk/stad? Als
kapper/ondernemer hoor ik veel
ongenoegen en boze reacties van
de bewoners over het bestuur van
onze stad.
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Daar wil ik me voor gaan inzetten:
luisteren naar elkaar, problemen
zien op te lossen, samen met elkaar de schouders eronder zetten voor een veilige, leefbare wijk/
stad. Ik ben niet over één nacht
ijs gegaan en heb me verdiept in
programma’s van veel partijen,
heb cursussen gevolgd en veel
lezingen bijgewoond. Natuurlijk
hoop ik dat ook u gaat stemmen
op 21 maart voor een nieuwe
gemeenteraad. Of het nu links,
rechts of midden is... ga stemmen. Als inwoner van onze wijk
ga ik ervoor.
Peter kwaak, VVD nummer 7.

Voortgang werkzaamheden Warmtenet
In de vorige editie van de Stem
van Oud Krispijn hebben wij
uitvoeriger geschreven over
de werkzaamheden aan het
warmtenet in Dordrecht algemeen en Oud Krispijn in
het bijzonder. Bij HVC, die
de opdracht voor de aanleg
van het warmtenet heeft gegeven hebben wij nagevraagd
hoe lang de omleidingen door
afsluiting van de Krispijnse
weg en de werkzaamheden
rond de Mauritsweg/Nassauweg nog duren. Zij wisten ons
het volgende te vertellen:
De werkzaamheden voor de boringen verlopen tot nu toe voorspoedig. Met een boorinstallatie
wordt ondergronds een schacht
geboord van het intredepunt
naar het uittredepunt. Bij dit uittredepunt worden de leidingen
klaargelegd, aan elkaar gelast

en daarna in de schacht ingetrokken naar het intredepunt. Er
wordt geboord:
- van het Van Baerleplantsoen (intredepunt) naar de kruising Krispijnseweg – Hooftstraat (uittredepunt); - op de Krispijnseweg van
de kruising met de Mauritsweg
(intredepunt) naar de kruising met
de Hooftstraat (uittredepunt).

Omleidingen tot 2 maart

Met een boorinstallatie wordt ondergronds een schacht geboord van het intredepunt naar het uittredepunt.
Foto: Jeroen Niemeijer.

De Krispijnseweg tussen de
Hooftstraat en de Mauritsweg
blijft afgesloten tot en met vrijdag
2 maart 2018. Doorgaand gemotoriseerd verkeer van en naar het
centrum wordt omgeleid via de
Burg. De Raadtsingel, Laan der
Verenigde Naties en Brouwersdijk. De Mauritsweg, tussen de
Nassauweg en J.W. Frisostraat,
is tot en met vrijdag 2 februari
2018 afgesloten.
Tot zover de laatste berichten over
de verkeersoverlast van HVC.
Jan Janssen.

Korrelbeton-woningen in Krispijn mogen blijven bestaan?
De gebouwde flats aan de
rechterkant aan de Krispijnseweg zijn gebouwd na
de oorlog en de bouwer Van
Wijnen had een procedé ontdekt om het puin te vermalen
en om te vormen tot een soort
korrelbeton.

leide-lijk weer gesloopt en het
puin definitief afgevoerd. Het zou
toch wel mooi zijn als er in ieder
geval een paar blokken behouden
blijven ter nagedachtenis aan de
bombardementen in de oorlog en
zouden blijven bestaan als symbool van vindingrijkheid van onze
Dordtse bouwers. Daarbij speelt
natuurlijk ook in onze gedachte,
dat wij beiden in dit soort woningen zijn opgegroeid en van een
mooie jeugd hebben genoten. Ik
persoonlijk ben in zo'n flat gebo-

Hiervan werden na de oorlog in
Krispijn en met name in Nieuw
Krispijn veel woningen gebouwd.
Nu worden de woningen ge-

Recept van de maand
Body butter

Speeltoestel Basisschool
De Fontein

Op Nieuwjaar is het prachtige speeltoestel op het speelplein
van de basisschool De Fontein in de fik gestoken.
De politie maakte er op hun site op Facebook melding van.
Hier kwamen veel verontwaardigde reacties van buurtbewoners en ouders op. Maar tot op heden heeft geen van de
Bereidingswijze:
Smelt de cacao boter door het in een bakje/ pot te doen die je in daders de moed gehad zich te melden bij de politie.

Benodigdheden:
75 gram rauwe cacaoboter
175 ml amandelolie
25 ml geurend kokosolie

2 druppel etherische kruidnagel
olie, 5 druppels etherisch citroengrasolie, 8 druppels etherische
teatree-olie

een bak warm water zet. Zorg dat het water niet warmer is dan 42
graden celcius. Vervang het afgekoelde water enkele malen tot alle
cacaobrokken gesmolten zijn. Smelt de kokos olie op gelijke wijze.
Deze kan tegen hogere temperaturen dus het water kan zo warm
mogelijk. Voeg alles samen en roer of schud het goed. Doe het in
Dawn Eve
vankoelkast
Norden.
de gewenste pot/ potjes en zet het meteen achteraan
in de
(op de koudste plek). Anders wordt het niet 1 geheel. Haal het na
een aantal uren/ een halve dag (tot het hard is geworden) eruit en
laat het op kamertemperatuur komen. De hardheid van de creme is
afhankelijk van de omgevingstemperatuur en zal dus iets veranderen
in de verschillende seizoenen en/ of naar aanleiding van waar hij bewaard wordt (op een koele of op een warme plek). Varieer eventueel
met de (hoeveelheid) etherische oliën naar smaak. Het kan ook weer
gesmolten worden (tot maximaal 42 graden) om er nog iets aan te
veranderen.

Smeer het dun uit, op droge huid.
Recept en tekst en foto: Dawn Eve
van Norden
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ren en hoop inderdaad dat de
historische flats aan de Krispijnseweg mogen blijven staan?
In 1951 kwamen nog 510 korrelbeton-woningen aan de rand
van de Waldeck Pyrmontweg
gereed. Van 1949 tot 1970 zijn
er in Nederland zo'n 15 duizend
woningen geproduceerd volgens
het bouwsysteem 'Korrelbeton'.
Nieuwe woningen in Dordrecht
mogen van mij ook met dit systeem gebouwd worden hoor.
Dita Vogelezang.

Komt er weer een nieuw speeltoestel? En wanneer en wie gaat
dat betalen? Directeur Harry Vos
geeft de stand van zaken.
-Neen, er is geen enkele dader
die zich gemeld heeft.
-Ja, er komt een nieuw toestel,
daar wordt nu aan gewerkt.
-Er zijn bij twee bedrijven offertes
opgevraagd.
-Deze worden nu door de gemeente beoordeeld, dit is nodig
in verband met de verzekering.
-De verzekering vergoedt de financiële schade.
-Het is nog niet zeker wanneer alles rond is en het nieuwe speeltoestel er staat maar dat zal ergens in het voorjaar zijn.
De redactie van de Stem van Oud
Krispijn is, net als vele anderen,
verontwaardigd en kwaad dat er,
tja wie eigenlijk, rondlopen die er
lol in hebben zoiets te doen.

Inhuldiging van het Hartenbankje
31 Januari was een erg leuke middag. Er was een speurtocht uitgezet
in woonblok Iris. Mensen die daar wonen hebben namelijk de grond rondom
een paar bomen geadopteerd. Dat
noemen ze boomspiegels, die grond.
Raar eigenlijk, want je kan niets zien
in die spiegels. Bij iedere boom was er
een vraag en mochten we een speciale
tegel onthullen.
Daarna gingen we op het binnenplein
een hartenbankje onthullen. Eerst
was die nog bedekt met een doek.
Maar samen met Sabrina en een wethouder haalden we de doek weg. Die
wethouder was Rinette Reynvaan.
Zij
was erg
aardig en
hielp ons
ook
bij
de speurtocht.

Tekst en foto’s Jeroen Niemeijer

Kinderrechten
festival
Aan het eind van het jaar was er groot feest
in de Koloriet. Het Kinderrechtenfestival.
Dat is een feest om te vieren dat kinderen
over heel de wereld ook rechten hebben en
gehoord mogen worden. Het was deze keer
voor de vijfde keer. Dus extra groot en er
was heel veel te doen.
Je kon veel workshops volgen, bijvoorbeeld
skaten, drumband, dansen, dj-en. Ook gingen
we praten met de grote mensen. Dan kon je
je mening geven over een onderwerp. Gaf je
rood, dan was je het er niet mee eens en gaf
je groen, dan wel.

Tekst en foto’s Jeroen Niemeijer

Met uw stem kunnen we ons ook na 21 maart
sterk blijven maken voor een mooier Krispijn!
BETER VOOR DORDT is ook beter voor Krispijn!
Maximaal 2% kamerverhuur per straat.
Geen stijging lokale lasten, alleen inflatiecorrectie.
D66-Gemeenteraadslid
JOHAN REUMERS

Redden Zuidpolder.

DUURZAAM

Voortzetten: 65+ (bijna) gratis met de bus.

UW WIJK

Beschermde status polderlandschap.

VOOR

Groot onderhoud en betere verlichting Weizigtpark.
Doorpakken op een veiliger en leefbaarder Krispijn.
U kunt mij bereiken via
jrj_reumers@hotmail.com of
06 31010544
dordrecht.d66.nl
info@d66dordrecht.nl

MEE Plus Drechtsteden
meedoen mogelijk maken

Financieel
Hulphuis
Heeft u moeite met
belastingaangifte?

Voor veel mensen is het moeilijk overzicht te krijgen over hun
financiële situatie. De medewerkers van het Financieel Hulphuis
bieden hulp hierbij. In de maanden maart en april helpen zij u ook
met het doen van de jaarlijkse belastingaangifte. U kunt hier gratis
gebruik van maken als u een bruto inkomen heeft onder de € 36.000,T 078 750 89 67
Maandag t/m donderdag van 09:00-17:00 uur
Vrijdag van 09:00-12:00 uur
info@financieelhulphuis.nl
Het Financieel Hulphuis is onderdeel van MEE Plus Drechtsteden. De ondersteuning van het
Financieel Hulphuis is gratis. De medewerkers hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht. Hiermee
beschermen wij uw privacy.
© Financieel Hulphuis

Géén 4e kliko, inzetten op nascheiding.

WWW.BETERVOORDORDT.NL

Naar de afspraak moet u een aantal gegevens meenemen, zodat wij u op een goede
manier kunnen helpen bij het invullen van het aangiftebiljet. Er zijn een aantal
gegevens die u altijd mee moet nemen. Andere gegevens zijn afhankelijk van uw
specifieke situatie. Met behulp van onderstaande lijst kunt u bepalen welke gegevens
u mee moet brengen. Indien uw afspraak over een ander jaar of meerdere jaren gaat
dient u de gegevens van dat jaar of die jaren mee te brengen.
Let op: Als u niet alle benodigde gegevens meeneemt, kan de aangifte niet worden
ingevuld.
U moet in ieder geval meenemen
q Geldig legitimatiebewijs
q Uw DIGID-code
q Bij gezamelijke aangifte: Beide
partners aanwezig
Inkomsten uit werk of woning Geniet
u loon, uitkering en/of pensioen?
q Jaaropgave(n) 2017
Heeft u een eigen woning
(koopwoning)?
q WOZ-waarde peildatum 1-1-2016
of aanslag OZB die in 2017 door
de gemeente is verzonden
q Overzicht betaalde (hypotheek)
rente 2017
Als u kosten maakt
Reist u met het openbaar vervoer
naar uw werk, neem dan een
openbaarvervoersverklaring mee.
Andere inkomsten
Partner-alimentatie
q Bankafschriften ontvangen
alimentatie
Sparen en beleggen
q Saldoafschrift(en) (van alle
bank- en spaarrekeningen en
beleggingen) per 1 januari 2017

q Jaaropgave/Jaaroverzicht van de bank
2017
Aftrekposten
Alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen voor ex-partner
q Betalingsbewijzen en naam,
geboortedatum, adres en woonplaats
ex-partner
q BSN-nummer ex-partner
Specifieke zorgkosten
q Betalingsbewijzen, nota’s en/of
bankafschriften, specificatie declaratie’s
zorgverzekering.
Voorgeschreven dieet
q Dieetverklaring arts verplicht
Studiekosten en andere scholings-uitgaven
q Betalingsbewijzen, nota’s en/of
bankafschriften
Giften aan ANBI’s (Instellingen die bij
de belastingdienst zijn geregistreerd als
Algemeen Nut Beoogende Instellingen) of
verenigingen
q Betalingsbewijzen, nota’s en/of
bankafschriften
q Bij periodieke giften, RSIN/Fiscaal
nummer of transactienummer van de
instelling/vereniging

Door: Arie van Zanten, voorzitter OKBZ

DE STEM VAN

Geen woorden
maar daden graag!

DE OUDE CRISPIJN
Almerisering
van Oud-Krispijn

De verkiezingen voor de gemeenteraad komen eraan. Ons motto tijdens de
campagne is “Geen cent te weinig voor bewoners (en hun organisatie)".
Het is ons al jaren een doorn
in het oog dat er vaak en veel
over bewoners van Krispijn
wordt gesproken, maar dat hun
bewonersorganisatie al jaren
op een houtje moet bijten, omdat deze geen cent krijgt voor
haar verbindende activiteiten.
We overvragen toch niet met
€2500,- per jaar? We gaan dit
jaar elke raadsfractie uitdagen
om het niet bij mooie beloftes te
laten, maar willen daden zien en
boter bij de vis, want dat is onze
wijk gewoon waard!

Wat staat er dit jaar op de
agenda bij OKBZ?

Best een heleboel. We blijven
hameren op de bittere noodzaak
om te waken op leefbaarheid,
op het belang van samenwerking en inzet richting toekomst.
Heeft u even voor onze plannen
voor 2018?

concept projectplan. Dit laatste
gaan we concretiseren. Met de
omwonenden gaan we op basis
van de droomsessies van DOCK
uitgangspunten formuleren uitmondend in een projectgroep
en –plan.
Ondertussen moeten er afspraken komen met Movado over
tussentijds gebruik van terrein
en kantine.

Maandelijkse bewonersvergaderingen

Elke vierde donderdagavond van
de maand vinden in principe onze
vergaderingen plaats. Op grond
van onze ervaringen kiezen we
voor thema avonden over actuele
onderwerpen die van belang zijn
voor wijkbewoners. Dit jaar zijn
we gestart met een informatie
avond over het warmtenet dat
op dit moment wordt aangelegd.

De leefbaarheid van KrisHet project (sport)terrein pijn
Movado:
Geef klachten ALTIJD door aan
We beschikken over een projectgroep van elf leden, er is budget via een wijkwens, er ligt een

ons. Wij zorgen dat onze wijkmanager er wat aan gaat doen.

Buurtpreventie

Dit is bij uitstek de kans om veiligheid concreet te maken. Dat
willen we verder uitbouwen door
het project Componistenbuurt te
verbreden. Heeft u een idee of
een suggestie, neem dan contact met ons op.

Wijkwandeling

Maak ook eens kennis met onze
prachtige wijk en ontdek hoe
mooi die echt is. Meld u vooraf
even aan. We wandelen vanaf
mei op de eerste woensdag van
de maand. Deelname is gratis.

OKBZ: bewonersorganisatie voor heel Krispijn

Dus zowel voor Oud- als
Nieuw-Krispijn. Daar maken
we dit jaar werk van en zetten in
op verbreding naar onze buren
in Nieuw-Krispijn. Eind dit jaar
hopen we deze klus geklaard te
hebben.

Aanpak verkeersoverlast
Daar gaan we dapper mee door
en rekenen op signalen van uw

kant over de Krispijnseweg en
de Brouwersdijk en de Krispijntunnel.

Contact jongerenraad

We vinden het belangrijk dat ook
jongeren aan het woord komen
en laten horen hoe onze wijk
wordt ervaren.

Het belang van samenwerking in de wijk

Goede samenwerking is essentieel in onze wijk die voor stevige
opgaven staat. De Buitenwacht
is een organisatie in onze wijk
die bewoners op allerlei gebieden praktisch ondersteunt en
verder helpt. Er zitten best veel
raakvlakken tussen onze organisaties.
Daarom hebben we besloten
nauwer samen te gaan werken
en waar mogelijk activiteiten gezamenlijk uit te voeren.

Postadres OKBZ

Jan Plus, Jozef Israelstraat 4,
3314 VD Dordrecht
email: jan.plus@live.nl

Eenvoudig
belastingaangifte doen
Voor wie?

Het Financieel Hulphuis vult de belastingaangifte in voor
mensen met een inkomen tot € 36.000,bruto per jaar.

OK-coaches
Per 1 februari 2018 zijn er bij de Sociaal Wijkteams Dordrecht OK-coaches 0-4 jaar (ouder
kind-coach) aangesloten.
De OK-coach 0-4 heeft een coördinerende en verbindende rol tussen ouders, consultatiebureau,
peuterspeelzaal/voorschool, kinderdagverblijf
en het Sociaal Wijkteam. Bij zorgen of vragen
rondom de ontwikkeling van een kind of rondom de leefsituatie waarin een kind zich bevindt,
is de OK-coach 0-4 het eerste aanspreekpunt
vanuit het Sociaal Wijkteam. De OK-coach zet in
op preventie en schakelt indien nodig specifieke
hulp in. `
De OK-coach werkt samen met de professionals
uit het Sociaal Wijkteam en in het bijzonder de
pedagoog.
U kunt contact met de OK-coaches opnemen
via:ouderkindcoach0-4@swtdordrecht.nl
Voor Krispijn is
dat:
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Renee Schuller
Sociaal Wijkteam:
Crabbehof/
Wielwijk en
Krispijn
06-89990490

Wanneer?

Inwoners van Nederland zijn al dan
niet verplicht elk jaar
belastingaangifte te
doen. De officiële periode hiervoor start op
1 maart en eindigt op
1 mei. Dit is wettelijk
geregeld.
In de maanden maart
en april ondersteunt
het Financieel Hulphuis bij het invullen
van de belastingaangifte voor mensen die
niet in staat zijn dit
zelfstandig te doen.
Ook na 1 mei kunt u
blijvend met vragen
over de belastingaangifte bij ons terecht.

Waar?

Tijdens de maanden maart en april zijn wij op verschillende locaties, zoals
buurthuizen of wijkcentra bij u in de buurt aanwezig. De mensen die u helpen met de
belastingaangifte zijn hierin gespecialiseerd.

Contact

Om een afspraak voor uw belastingaangifte te maken belt u met het Financieel Hulphuis via T 078 750 89 67.
Maandag t/m donderdag van 09:00-17:00 uur | Vrijdag van 09:00-12:00 uur
Een afspraak maken via de mail kan ook naar info@financieelhulphuis.nl

Ik hou van mijn lieve Oud-Krispijn. Mijn eigen wijkkie, waar ik
al sinds de eerste bouw ronddool. En hoe ouder de wijk, hoe
liever zij me wordt, lijkt het wel.
Ooit werd Krispijn opgezet als
echte volksbuurt. De huisjes
waren wat klein en bestemd
voor met name mensen met
lage inkomens. Typisch sociale huurwoningen van woningcorporaties. En niet alleen
gebouwd met het oog op onderdak, maar ook op gemeenschapszin. Veel huizen werden
rondom grotere of kleinere pleinen gezet. Helemaal trouwens
in de sfeer van de stad met de
zo talrijke hofjes. Het sportterrein aan de Patersweg is daar
met een schitterend ideaal aangelegd. Ingericht op samenzijn
en ontmoeting. Laten we hier
asjeblief zunig op zijn!
Want uiteindelijk is ons lieve
Oud-Krispijn, laten we wel wezen, in vele opzichten een van
de kneuterigheid bijna toeristisch aandoende volkswijk, die
welhaast volledig bestaat uit
(hoe modern!) 'tiny houses'.
Kleine gezinswoninkjes waar
met elke nieuwe inwoner weer
een stukje aan verhapstukt is,
zodat elke straat en elk plein er
zo snel een gevoel van 'thuis'
biedt.
Maar ja, en ik citeer hier uit Wikipedia: 'Vanwege een aantal
problemen (slechte kwaliteit
woningen en woonomgeving,
sociale problemen, werkloosheid, overlast, criminaliteit)
startten gemeente en woningcorporaties het project Oud
Krispijn Vernieuwt. Doel van
het project is om de leefbaarheid te verbeteren en het aantal
huurwoningen te verminderen.'
Met andere woorden: dure
koopwoningen en (voor actuele bewoners financieel
onhaalbare) huurwoningen
in die zogenaamd 'vrije' sector Hiervoor moeten dan hele
ritsen typisch Oud-Krispijnse straatjes verdwijnen. En
daarvoor in de plaats verrijzen nu fantasieloze blokken
duur beton voor het spreadsheetproletariaat van de moderne slavernij. Armoedebestrijding heet dat: schooiers
eruit, leasebakken erin!
De beurt is nu aan de Patersweg. Op het hier vele crisisjaren
te vroeg (oh, wat waren ze gretig) kaalgesloopte terrein wordt
een start gemaakt met de bouw
van Almere II: '76 fraaie, ruime,
duurzame woningen met grote
tuin en vijf ruime slaapkamers'
op een 'ideale locatie'.
De crisis is voorbij en ze ruiken
weer geld. Met plagiaat uit Almere. En dat noemen ze 'De
bloei van Krispijn'. Ammehoela;
daar gaat ons wijkje!
Crispijn van Outgaerden

Panoramafoto Van Baerlestraat: Jeroen Niemeijer)

WIJKCENTRUM KOLORIET
Jacob Marisstraat 70
Tel. 613 21 03
www.meedrechtsteden.nl
Activiteitenoverzicht
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
Geen activiteiten Koloriet
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 (voor vrouwen; 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 uitde
wijk)
18.00-19.00 Zaalvoetbal voor
jongeren (8-16 jaar; gymzaal Brouwersdijk)

Gemeenteraadsverkiezingen

De redactie van Stem van Oud Krispijn was benieuwd. We hebben alle politieke partijen
die meedoen aan de verkiezingen gevraagd wat ze concreet voor onze wijk in petto hebben.
Geen bla-bla maar concrete dingen.
Wat volgt was hun antwoord. Wij
zullen ze elk jaar opnieuw vragen
wat ervan terecht is gekomen. Wij
hebben niet van alle deelnemende partijen een bijdrage ontvangen. Jammer.
En tja, je vraagt kernpunten, je
krijgt onherroepelijk bla-ba. Wij
hebben getracht het belangrijkste
in korte bewoordingen samen te
vatten

CU/SGP

Verkeersveiligheid op de Brouwersdijk en Krispijnseweg.
Actie om de nachtelijke geluidsoverlast van de zeehaven tegen
te gaan.
Beter groenonderhoud.
Meer mandaat voor het wijkteam voor betere mantelzorg en
om vrijwilligerswerk nog beter te
ondersteunen
Eenzaamheid lossen we samen
op.

CDA

Armoedebestrijding (bijv. leergeld om kinderen mee te laten
doen met school en sport; aanpak incassobureaus).
Een budget voor bewoners om
keuzes te maken voor Schoon,
Heel en Veilig.
Verkeersveiliger maken van de
Brouwersdijk en de Krispijnseweg.
Middelen voor het inrichten en
beheren van het sportterrein
Patersweg.
Terugkeer van moedergroep De
Olifanten.

VVD

Oud-Krispijn
moet
veiliger,
mooier en een nog betere plek
worden om te leven.
Aanpak snelheidsduivels in de
wijk.
Mensen die geen moeite doen
om Nederlands te leren, verspelen hun kansen op de arbeidsmarkt en moeten worden gekort
op hun uitkering.

Beter voor Dordt

Maximaal 2% kamerverhuur per
straat.
Groot onderhoud van het Weizigtpark, inclusief een betere
verlichting.
Intensivering van de aanpak
van Schoon, Heel en Veilig in
Oud-Krispijn ten behoeve van
de leefbaarheid.
Gratis OV met de bus voor 65+.
Géén vierde kliko, maar inzetten op nascheiding.

PvdA

Wijkbrigades in de hele stad
voor schone, hele en veilige wijken.
Bestrijden van (drugs)overlast
en zwerfvuil.
Openhouden van de politiepost in Krispijn en verkeersveiligheid, o.a. minder hard rijden
over de Brouwersdijk.
Ondersteuning van buurtontmoetingspunten en buurtinitiatieven, in Krispijn zijn de Buitenwacht en OKBZ daarvan goede
voorbeelden.
Behoud van sportieve ontmoetingslocaties voor kinderen en
jongeren.
Meer cultuur in de wijk door cultuurscouts en een activiteitenfonds.

Groen Links

Oud-Krispijn van, voor en door
de bewoners.
De straten moeten veiliger.
De Brouwersdijk en de Krispijnseweg worden omgevormd tot
fietsstraat.
Oplossing voor de voetgangerstunnel van het centrum naar
Krispijn, die is vervuild en geeft
een onveilig gevoel. Bewoners
hebben hier al goede ideeën
voor.

VSP

Verbetering van de leefomstandigheden voor ouderen en
zwakkeren in de samenleving.

D66

Alle kinderen dezelfde kans op
succes.
Zorg voor elkaar, niemand aan
de zijlijn!
Krispijn is groen, schoon, heel
en veilig en iedere wijkcontainer
heeft een afvalklep voor zwerfafval. Waar geen wijkcontainers
zijn, staan prullenbakken.
Aanpak van de bodemverontreiniging (creosootverontreiniging)
rondom de Weeskinderendijk.
Betere verbinding van Krispijn
met de binnenstad: een open
fiets- en voetgangerstunnel onder het station.
Het Weizigtpark moet een fijne
plek worden, waar je veilig en
met droge voeten doorheen kan
lopen!

SP

Ondersteuning voor acties van
bewoners voor verkeersveiligheid, sociale veiligheid, behoud
van groen, betaalbare huren.
Geen plannen zonder raadpleging van bewoners.
Geen aantasting van het Weizigtpark voor de bouw van dure
woningen.
Tot dusver de ingekorte bijdragen van die partijen die gereageerd hebben op ons verzoek
om informatie over hun kijk op
de wijk.
Wij hopen dat dit u helpt bij het
maken van de juiste keuze. En
wat u ook vindt: gaat u toch
vooral stemmen: 21 maart!

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,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

Tekst: Jan Janssen & Ad Bosch

Leuk: een optocht

Koningsdag, 27-4, vertrek om 10.00 uur vanaf de Koloriet met muziekband.
Alles mag!
Redactieteam:
Dita Vogelezang, Jeroen Niemeijer,
Ad Bosch, Anje van Inzen,
Jan Janssen, Dawn Eve van Norden

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.

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.

PAGINA 8

Een gerichte aanpak van de armoede van jong tot oud.
Bestrijding van de eenzaamheid
onder ouderen.
Aandacht voor mantelzorgers en
meer kansen voor de 45-plusser
op de arbeidsmarkt.

DE BUITENWACHT
Bosboom Toussaintstraat 67
Tel. 613 13 59
kantoor@buitenwachtdordrecht.nl

Redactieadres:
Wijkcentrum Koloriet
Jacob Marisstraat 70
3314 TK Dordrecht

Ondersteuning Tienplus:
Rinus de Regt, Melissa Pang

destemvanoudkrispijn@gmail.com

Inleveren kopij volgende krant vóór: 26 maart 2018

Klachten over bezorging:
TIEN Plus, T 078 750 89 66
Drukwerk:
DKZET Offsetrotatie

