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Is bekend: Marian van Hoof-Janssens, Krispijnse
Eigenlijk komt ze niet van
Krispijn. In 1977 is ze verhuisd van Mookhoek uit de
Hoekse Waard naar Krispijn. Had toen letterlijk dus
nog nooit een mevrouw met
een hoofddoekje gezien. Ze
was ooit een verlegen type,
maar heeft in alle jaren in
Krispijn wel geleerd dat je je
stem moet laten horen. Als
je tenminste een bijdrage
wil leveren aan een beter en
mooier Krispijn.
Marian heeft op verschillende
plekken in Krispijn gewoond. Ze
woont nu sinds 4 jaar, na het overlijden van haar man, in de Theophil
de Bockstraat. Vijf jaar is Marian
tussendoor uit Oud Krispijn weggeweest. Vanwege het werk van
haar man verhuisden ze naar Ridderkerk. Maar met name Marian
kon daar niet wennen. Ze wilde,
hoe dan ook, terug naar Oud Krispijn. En dat gebeurde ook.

Volkswijk

Op de vraag wat haar zo aantrok
in Oud Krispijn noemt Marian dat
Oud Krispijn een echte volkswijk
was. In de meest goede betekenis
van het woord. Er kon en mocht
veel, de inwoners wisten waar hun
grenzen lagen en hielden zich en
elkaar hieraan. De bewoners hadden zorg voor elkaar. Maar het

view houden: zowel basisschool
De Fontein als de Koloriet. 32 jaar
geleden begon haar zoon, nu 36,
op de Marnixschool. Dat is intussen, vertelt Marian, veranderd in
Hoeksteen, in Meander(???). Na
een fusie met de Mauveschool
is dat nu dan de Fontein. Een
soort rentree maakte ze toen
haar kleinzoon naar het basisonderwijs ging. Ook alweer zo’n 15
jaar geleden.

Activiteitencommissie

Marian is al jaren lang actief met bezigheden in de Koloriet.
ging een tijd bergaf met de wijk.
Ook hier windt ze geen doekjes
om. De omslag kwam met ‘Krispijn Vernieuwt’. Dat ligt ook alweer
achter ons. Wat ook te merken is
volgens Marian. Voor haar gevoel
wordt de wijk weer minder van en
voor de bewoners.

Beheer door Gemeente

Helpt meer toezicht?, vraagt ze
zich af. Op het Goeverneursplein
zijn de fruitbomen en speeltoestellen, hele mooie, weer weg of
vervangen door mindere. Na het
faillissement (was toch een fusie?)
van DWO heeft de gemeente
het beheer van de Koloriet overgenomen. Het gebruik door en
voor bewoners is sindsdien niet

makkelijker geworden. Het moet
via procedures die bewoners niks
zeggen en die ze niet begrijpen.
Voor een beetje gebruik moet al
snel een vergoeding betaald worden, de gemeente heeft te veel
dollartekens in de ogen. Volgens
Marian moet de Koloriet weer als
vroeger van en voor de bewoners
worden. En als je buiten iets wilt
doen, is al snel een bosje vergunningen nodig. Ook dit soort gedoe
maakt de Krispijner, maar niet alleen de bewoners van deze wijk,
niet enthousiaster om iets te gaan
organiseren.

Soort rentree

De favoriete plek van Marian is
het gebouw waar we het inter-

Marian is vrijwilliger op basisschool De Fontein en in de Koloriet. Ze zit ook in de activiteitencommissie Oud Krispijn. Deze organiseert activiteiten voor buiten
in de wijk. De lampionnenoptocht
is er een van. Dit jaar komt er
waarschijnlijk ook weer een versierde fietstocht op Koningsdag.
Het vrijwilligerswerk was gekoppeld aan DWO. Dit is gefuseerd
met MEE. Marian ging gewoon
door, ook in de nieuwe omstandigheid. Zoals altijd, vijf dagen per
week. Uit de ‘oude’ periode stamt
nog ‘Blik op de plank’. Dit bestaat
nog steeds, zit in de Koloriet. De
Stem van Oud Krispijn schreef
hier artikel over in 2015.

Toon Ooyen van vroeger

Marian noemt een paar favorieten in haar wijk. Het OKBZ scoort
hoog. Peter Kwaak van de ondernemers ook. En onze fotograaf
Jeroen Niemeijer staat ook op

Jazeker, ook in Oud Krispijn

haar lijstje. Wil je echt iets van
vroeger weten dan moet je volgens Marian bij Toon Ooyen zijn.
Hij is sinds mensenheugenis beheerder van buurthuizen in Krispijn geweest. Heeft er ook veel
mooie verhalen over. Goede tip
voor een volgend interview voor
de wijkkrant.

Vrijwilligster

Vijf dagen per week is Marian als
vrijwilligster actief. De zaterdag en
zondag zijn voor thuis en de familie. Vroeger ging ze nog wel eens
naar DS 79 kijken maar de gang
naar het stadion maakt ze al lang
niet meer. Een filmpje in de bioscoop zit er nog wel steeds in.

Een pluim voor inzet

Op mijn vraag of Marian ook gele
kaarten wil geven volgt een zwijgen. Daar is ze te positief voor
ingesteld. Als er dan toch na enig
aandringen een antwoord komt is
dat een kaart voor de gemeente.
Is het mogelijk om te zorgen dat
het wijkcentrum weer van en voor
de bewoners wordt? Een pluim
geeft ze voor iedereen die zich
inzet voor een beter wijk. Vooral
leerkrachten aan de scholen en
de wijkondernemers roemt ze. Die
staan er toch weer. Elke dag.
Net als Marian zou ik zeggen. Met
haar mentaliteit en inzet maakt zij
voor Oud Krispijn het verschil.
Jan Janssen.
Foto: Jeroen Niemeijer.

Ergernis? Rotzooi in de wijk? Doe er iets aan!
Van 24 maart, de start van de
landelijke Opschoondag, tot
en met 30 maart was het Dordt
Schoon. Ook in Oud Krispijn
staken bewoners hun handen
uit de mouwen om hun wijk te
ontdoen van zwerfvuil.
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De VVE van Iris 1 & 2 ging op
haar Burendag, 24 maart jl, met
vereende krachten zwerfvuil rapen in de buurt. Na gedane arbeid
aten zij samen op het binnenterrein van Iris. Op dit binnenplein
werd een perenboom geplant.
Een nieuwe prullenbak voor het
binnenplein werd feestelijk onthuld, zodat het ook in de toekomst
lekker schoon blijft.

Vrijdag 30 maart was de laatste
actie in Oud Krispijn. Marcel Dingemans, beheerder van de Buitenwacht, ging op pad met André. André is vrijwilliger via 50+.
Hij loopt al een tijd zijn schoonmaakrondes door Oud Krispijn.
Per week haalt hij er zo’n 15 volle
zakken op. Natuurlijk ging hij ook
deze ochtend met Marcel mee.

De tweede plaats waar zwerfvuil
werd opgepikt was het speelplein
van basisschool Mondriaan en de
straten en openbare ruimte rond
de school. Groep 8 deed dat met
21 leerlingen. Die halen best wat
op van de straat en trottoir.

Maar beter is het nog om te zorgen dat de wijk het hele jaar door
schoon blijft. Dus gooi je afval niet
op de straat of het trottoir. Hier is
de afvalbak voor of, thuis, je container! En André, geweldig!!!
Foto’s en tekst: Jan Janssen.

Mooie acties.

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
Weizigt opent veelzijdige nieuwe expositie
Donderdag 22 maart opende
Duurzaamheidscentrum Weizigt een nieuwe kunstexpositie op het terrein. De expositie
is ingericht door vijf verschillende kunstenaars uit de regio. Het werk zal tot 31 oktober gratis te bewonderen zijn
op het terrein van Weizigt.
Hans Berrevoets, journalist en initiatiefnemer voor de exposities bij
Weizigt, opende de ochtend door
de kunstenaars te interviewen
over de bijzondere werken die
zij gemaakt hebben. Ook dit jaar
sieren werken van totaal verschillende disciplines het terrein van
Weizigt. Ondanks dat zij in uiterlijk
totaal verschillend zijn, is het werk
onderling toch verbonden door de
duidelijke link met duurzaamheid
in materiaal en/of boodschap. Met
een rondleiding door de kunstenaars langs hun eigen werk, werd
de nieuwe expositie donderdagochtend officieel geopend.

Kunst bij Weizigt

Rondom de oude vijvercipres
staat het werk van glaskunstenaar Mariëlle Braanker. Met een
zelf ontdekte en ontwikkelde techniek, verbeeldt zij met behulp van
glas de mens versus de aarde.
In de Klimaatkas ligt, staat en
hangt het werk van Eelse Bies.
Eelse is een autodidactische
beeldhouwer met een voorliefde

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

Exposeren

Foto: Jeroen Niemeijer.

Sinds 2013 biedt Duurzaamheidscentrum Weizigt lokale en regionale kunstenaars de gelegenheid
te exposeren op haar terrein.
Op het voormalig landgoed, dat
jaarlijks door ongeveer 160.000
mensen bezocht wordt, komt de
kunst goed tot haar recht. De

voor de natuursteen diabas. Van
zijn hand ligt er een mossel en
staat er een beeld op een sokkel
in de kas. Daar boven hangt een
groot net gevuld met 365 plastic
flesjes waarmee de kunstenaar
aandacht wil vragen voor de plastic soep in onze oceanen.

Kunstenaars

Aan de rand van de vijver vind
je het beeld Foot Prints van Bert
Gort. Het beeld uit hardsteen en
marmer vraagt je na te denken
over wat jij achter wil laten op
aarde. Op het Vogeleiland staan
tussen de ganzen de Pally’s van
duurzaam kunstenaar Rien Olijslagers. Hij werkt met ‘toevallig materiaal’, zoals hij het zelf
noemt. De Pally’s, eigenwijze
figuurtjes die op verrassende
plaatsen opduiken, zijn gemaakt
uit pallethout en beschilderd met

Foto: Dita Vogelezang
duurzame verf.
Op de Stadsboerderij hangt het
werk van Angelique van der Valk.
Door het drogen en persen van
groente-afval laat zij een heel
nieuwe wereld van vezels en patronen zien. Macrofoto’s drukt zij

nieuwe expositie is tot 31 oktober 2018 elke dag tussen 09.00
uur en 17.00 uur te bezichtigen
bij Weizigt. Voor meer informatie
over de exposities bij Weizigt kijk
je op www.weizigt.nl/exposeren.
Duurzaamheidscentrum Weizigt.

Dierenverhaal
Kleine schaapjes geboren bij de Stadsboerderij
Op 13 maart is er bij Stadsboerderij Weizigt een heel
klein schaapje geboren en het
is een rammetje, het Quessant lammetje behoort tot
het kleinste schapenras ter
wereld.
Bij mijn bezoek bij de Stadsboerderij liepen nu ook vele andere
kleine lammetjes buiten bij hun
moeders en vermaakten zich met
mooi weer en het beklimmen van
een schapenmoeder. De lente is
begonnen en de lammetjes wor-

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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af op biologisch canvas, daarna
voegt zij lijnen in verf toe. Deze
werken vormen samen een boeiende invulling van de nieuwe expositie die voor iedereen het hele
jaar door te bezoeken is.

Foto: Duurzaamheidscentrum
Weizigt.

Foto: Dita Vogelezang.
Twee lammetjes beklommen een moederschaap en die bleef toch rustig
liggen.
den door veel bezoekers bekeken
en geaaid door kinderen.
De andere dieren bij de Stadsboerderij liepen ook van het
lenteweer te genieten, zoals de
konijntjes, die buiten in de zon
lagen. Robijn de Lakenvelder,
herkenbaar aan de witte band om
de borst en rug. Zij liep ook buiten bij de geitjes, die ook naar me
toekwamen om geaaid te worden.
Het is een leuk bezoek om deze
kleine lammetjes te gaan bekijFoto: Dita Vogelezang.
ken bij Stadsboerderij Weizigt.

Iedereen kan de Stadsboerderij
bezoeken, die elke dag geopend
is van 9.00 tot 17.00 uur. Dierenvriendinnen en dierenvrienden
zullen veel plezier hebben van
die kleine lammetjes, die ook
humor geven als ze ondeugend
lopen te doen. Het hele kleine
Quessant schaapje is inmiddels
weer wat gegroeid en speelt nu
ook met de andere lammetjes.
Veel plezier met een klein dier
en zeker de moeite waard om ze
regelmatig te bezoeken bij de
Stadsboerderij wat ik dan ook doe
als grote dierenvriendin.
Dita Vogelezang

Nieuwe ondernemer Finalité aan de Krispijnseweg
Sinds een paar maanden is op
nummer 15 (het oude pand
van Anne Fleur) een nieuw
bedrijf gevestigd. Om te weten
wat dit voor bedrijf is, ging ik
bij hen op visite.
Bij binnenkomst werd ik verwelkomd door Anton Harinck, de
eigenaar van Finalité Verzekeringen en Hypotheken. Het pand
is flink opgeknapt, lekker fris en
er hangt wat kunst aan de muur.
Hoewel er nog wat opknapwerkzaamheden moeten gebeuren,
hangt er al een gezellige sfeer.

Verzekeringen en hypotheken

Finalité bestaat inmiddels 11 jaar
en is begonnen in Papendrecht.
Na 4 jaar is het bedrijf verhuisd
naar Barendrecht en na bijna 7
jaar werd het tijd om naar Dordrecht te verhuizen, mede omdat
Anton in Dordrecht woont. De andere medewerksters zijn Karin
en Constance en samen zorgen
zij voor alle soort verzekeringen
voor zowel particulieren als bedrijven- en hypotheken.

Eigenaar Anton Harinck werkt al een paar maanden in het pand nummer 15 aan de Krispijnseweg in onze wijk Oud Krispijn waar u welkom bent.
Foto’s: Dita Vogelezang.

Afspraak maken

Nuttige informatie met betrekking
tot verzekeringen en hypotheken
kun je hier nu al krijgen; het kantoor is op werkdagen geopend
van 9:00 tot 17:00 uur. Loop gerust eens binnen voor meer informatie. De koffie of thee staat
voor u klaar. Ook is het mogelijk
om een afspraak te maken, u kunt
hiervoor bellen naar 085-8769564
of bezoek de website www.finalite.nl. Het is fijn voor de bewoners
binnen (en buiten) onze wijk dat
zij er nu zitten en ik wens Finalité veel succes op hun nieuwe
werkplek!

Helpen met budgetteren

Soms wordt door mensen teveel
geld uitgegeven, terwijl dit eigenlijk niet kan. In de toekomst wil
Finalité mensen gaan helpen met
het budgetteren van hun inkomsten en uitgaven.

Mooie schilderijen geven een
gezellige sfeer in het pand.

Deze medewerksters Karin en Constance helpen mee met Anton.
Foto: Finalité.

Dita Vogelezang

Open Dag bij de Groeituinen aan de Patersweg
Op donderdag 22 februari
2018 was er een Open Dag
bij de Groeituinen aan de Patersweg nr. 53. Bij mijn binnenkomst werd ik enthousiast
begroet door Onno de Bruijne, een kunstenaar en vrijwilliger die mij in en buiten het
pand ging rondleiden.
Voor bewoners die creatief zijn is
dat pand een hele leuke plek om
hobby’s uit te voeren, zoals tekenen en schilderen, meubels en
decoraties maken van hout met
machines die daarbij hulp kunnen
bieden.
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Tijdens de rondwandeling in het
pand, liep ik voorbij een boer,
die wat groenten liet zien zoals
een paar yacónknollen, die men
mocht proeven. Omdat ik zelf
al jaren een yacónplant in mijn
tuin heb staan, wist ik al hoe een
yacónknol smaakte en dat is heel
lekker en heerlijk in een salade
die je thuis dan maakt.

Verderop in het pand zag ik in
een grote ruimte twee dames, die
Indisch eten aan het klaarmaken
waren. Er staan stoelen en tafels,
zodat bewoners uit de wijk daar
wat kunnen eten en drinken. Op
mijn vraag aan Onno waar de
Groeituinen van de Patersweg
naartoe verhuizen in verband met
het bouwen van woonhuizen op

die plek, liet Onno mij zien dat
naast het pand de tuinen weer
ingericht worden door kinderen van scholen. Er stonden al
kerstbomen naast een schutting,
die met kerst weer opgehaald
kunnen worden door bewoners
nadat ze dan toch door kunnen
groeien daar. Als ze weer teruggezet worden?
Buiten stonden ook plantentafels, geregeld door de gemeente,
die bewoners kunnen gebruiken
voor het zaaien van hun favoriete planten, zoals kruiden, fruit
en bloemenplantjes. Leuk en
makkelijk, want men hoeft dan
niet meer te bukken om iets te
zaaien! Tijdens mijn bezoek daar
maakte ik bijgaande foto’s om jullie als lezers de sfeer te kunnen
laten proeven die nu aan de Patersweg nr. 53 te vinden is. Het
ziet er heel gezellig uit. Veel kijken doe-plezier daar hoor.
Dita Vogelezang-Heinsdijk.

Vrouwendag 2018: Op zoek naar balans
Dit jaar organiseerde De Buitenwacht op Internationale
Vrouwendag een high tea en
een dialoog. Achterliggende
gedachte bij deze invulling
was: wat wordt er in de praktijk gedaan om te stimuleren
dat vrouwen een loopbaan
kunnen opbouwen terwijl
mannen meer zorgtaken op
zich nemen?
Na een openingswoord van Els
Hauser begon de middag met een
optreden van Balans, multicultureel vrouwenkoor met prachtige
liederen van over de hele wereld.
Daarna liet Els een filmpje zien
over de ongelijke beloning tussen
mannen en vrouwen. Jongens en
meisjes vulden vazen met roze en
blauwe ballen en daarbij werd inzichtelijk gemaakt dat meisjes bij
dezelfde hoeveelheid verrichte arbeid minder beloond werden dan
jongens. De meisjes werkten even
hard als de jongens en er werd
ook spontaan samengewerkt. De
jongens die aan deze opdracht
meededen, vonden het oneerlijk
dat de meisjes minder waardering
kregen voor hetzelfde werk, want
de meisjes hadden net zoveel gepresteerd als zij. Vervolgens een
blik op de gang van zaken op de
arbeidsmarkt en de bijbehorende
beloning van heden ten dage. Volgens de Emancipatiemonitor verdienen vrouwen 23% minder loon
dan mannen. Er ligt een initiatief-

wet met als doel deze loonkloof te
overbruggen, maar het is de vraag
of de wet wordt aangenomen.
Ook is er een verschil in arbeidsdeelname: mannen werken meer
uren dan vrouwen. Een voor de
hand liggende verklaring hiervoor
is dat vrouwen meer tijd steken
in het verrichten van huishoudelijke taken, inclusief de kinderen.
Er valt dus nog het een en ander
beter te verdelen zodat vrouwen
hun arbeidsmarktdeelname kunnen verhogen. Zorgkans versus
carrièreplicht
Hierna hield Karin Lambrechts, wethouder Zorg
en Welzijn, een praatje.
Zij vertelde dat haar man minder is gaan werken toen zij meer
ging werken. Zij spoorde vrouwen aan: elke vrouw heeft een
keuze, wees er duidelijk over,

vertrouwde patronen en nieuwe
dingen ontdekken waardoor je
misschien ook je kansen op de
arbeidsmarkt kunt vergroten.
Bij zorg en arbeid werd gesproken over de vraag in hoeverre je
zelf kunt kiezen. Je kiest er immers niet voor dat er mantelzorg
gegeven moet worden en daarom
is het uitbreiden van je arbeidsuren onmogelijk.

Moedervakbond nodig

spreek dingen af. En zorg ervoor dat je tijd voor jezelf hebt.

Vrouwen in armoede

Toen was het tijd voor Riet Duijkers met de presentatie ‘Gelijke
kansen = duurzaam investeren in
vrouwen’. Zij werd als derde dochter geboren en haar vader wilde
haar als jongen opvoeden. Studeren werd gestimuleerd, maar ook
de wijde wereld intrekken. Zijzelf
wilde altijd economisch onafhankelijk zijn. Nederland is wat betreft
arbeidsmarktparticipatie en gelijke
beloning gezakt van de 17e naar
de 32e plaats. Vrouwen willen twee
dagen per week werken, mannen
willen hooguit één ‘pappadag’ per
week. Nederlandse vrouwen zijn
kampioen deeltijdwerken. Daar
komt nog bij dat vrouwen minder goed zijn in onderhandelen.

De cijfers voor Nederland zijn
niet erg bemoedigend: 3 miljoen
vrouwen zitten in een kwetsbare positie. Dit betekent dat zij
niet economisch zelfstandig zijn.
Een op de negen vrouwen is alleenstaand en leeft in armoede
en een op de vijf kinderen leeft
in armoede. In Dordrecht is de
positie van vrouwen ook niet zo
rooskleurig: er leven meer vrouwen in armoede dan mannen.

Gespreksgroepen: Stap uit
je comfortzone

Bij het voorlaatste onderdeel
van deze middag konden vrouwen kiezen voor aan aantal gespreksgroepjes. Uiteindelijk was
er belangstelling voor Stap uit je
comfortzone en Zorg en arbeid.
Bij het onderwerp comfortzone
ging het om het loslaten van oude

Ook een puntje: als de kinderen
wat ouder zijn, is het lastig om terug te keren op de arbeidsmarkt.
Eigenlijk zou er een moedervakbond moeten zijn, om ervoor te
zorgen dat het gewaardeerd wordt
dat je zelf voor de kinderen zorgt.
FNV Lokaal is actief (weliswaar
niet specifiek op vrouwen gericht)
met allerlei thema’s en vraagstukken rond arbeid en inkomen. De
groep ‘Vrouwen in balans’ komt
iedere eerste zaterdag van de
maand bij elkaar in de Buitenwacht en organiseert allerlei activiteiten die vrouwen interesseren
Hierna werd deze Vrouwendag
afgesloten met een optreden
van koor Melange Rood, met
een speciaal voor Vrouwendag
samengesteld repertoire. Natuurlijk ook het vermelden waard: de
lekkernijen bij de high tea die werden geserveerd, waren verzorgd
door drie mannen: Steven, Kees
en Eddie.
Tekst en foto's:Anje van Inzen.

Recept van de maand Verfrissende Lentethee
Benodigdheden:
¼ ginkgo biloba
¼ meidoornbloesem en blad
¼ hartgespan
¼ eucalyptusblad
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Bereidingswijze:
Meng de vier kruiden in de gewenste hoeveelheid.
Bewaar het in een afgesloten pot/
container.Kook wat water en giet
het in een glas/kop. Doe ongeveer een theelepel van het mengsel in een thee-ei. Doe eventueel
in het ei erbij: (naar smaak/ afgewisseld) een blaadje stevia of een
paar brokjes zoethout.
Laat het ei een paar minuten in
het glas zitten en beweeg het ei
af en toe.
Warm of koud te drinken.

Let op: ik lees o.a.: dat zoethout
met mate moet worden genomen
bij een hoge bloeddruk en dus
goed is bij een lage bloeddruk.
Meidoorn beter niet mixen met
hartmedicatie. En dat het beter
zou zijn om Ginkgo niet samen
met teveel andere bloedverdunners te mengen. Raadpleeg
eventueel een deskundig persoon of doe zelf onderzoek naar
dit en/of de verdere medicinale
werking van deze kruiden.
Recept, tekst en foto:
Dawn Eve van Norden.

Paaseieren zoeken
bij Weizigt

2e Paasdag gingen we naar Weizigt, paaseieren zoeken. Als je 5 houten eieren had
gevonden dan kon je die inruilen voor een echt ei. Die mocht je dan schilderen.
Maar er was nog veel meer te doen. Je kon knutselen en je gezicht laten schminken. Een vlinder er op bijvoorbeeld. Ook waren er heel veel andere kinderen. En
de paashaas, met koekjes. Het was erg leuk. Volgend jaar ga ik weer. Zeker weten!
Tekst en foto‛s Jeroen Niemeijer

Optocht met je
versierde ﬁets
Op Koningsdag is er ‘s morgens een optocht door de wijk met je ﬁets.
De bedoeling is om die ﬁets zo mooi mogelijk te versieren. Je kan er ook een prijs
mee winnen.
Je mag alles gebruiken: vlaggen, ballonnen,
slingers en natuurlijk veel oranje, want dat
hoort bij Koningsdsag.
En er komt ook een muziekband. Die gaat
voorop bij de optocht en wij daar achter.
Na de optocht is er drinken.
We vertrekken bij het wijkcentrum De
Koloriet om 10 uur.

Holi Phagwa viering JaiHo in De Buitenwacht

Begin maart vierde vereniging Jai Ho
het voor Hindoes belangrijke feest
Holi Phagwa in De Buitenwacht.
Dit deden zij met een gezellige avond
vol muziek en met het gezamenlijk
gebruiken van de maaltijd. Iedereen
was welkom voor deze avond. Iedereen had hiervoor zijn of haar lekkere
hapjes meegenomen.

Het Holifeest, Holi-Phagwa of Phagwa,
Phagawa, Phaguaa is een hindoeïstisch
feest dat jaarlijks rond de maand maart
gevierd wordt en in feite een combinatie
is van een lentefeest, een feest van de
overwinning van het goede op het kwade
en een Nieuwjaarsfeest.

Volgens de gregoriaanse kalender wordt
het in het voorjaar gevierd en in de hindoekalender op de dag na de volle maan van
de maand Phaalguna. Naar deze maand
is dit feest ook genoemd, Phagua/Phagwa. Op de dag van de volle maan vindt
Holikadahan plaats.

Oud Krispijn
Inwoners • Oud Krispijn telt 10932 inwoners. De leeftijdsopbouw is als
volgt: 0-19 jaar 27%, 20-39 jaar ruim 28%, 40-59 jaar ruim 14%, 60-79 jaar
ruim 14%, 80 jaar en ouder bijna 2%. Oud Krispijn is dus een hele jonge wijk.
De wijk telt 4539 huishoudens.
Wonen • Oud Krispijn telt 2605 koopwoningen en 1395 sociale
huurwoningen. Verder worden er 528 woningen particulier verhuurd.
Tweederde deel van die 4528 woningen dateert van voor 1945. In 2016 wil
4,5 % van de bewoners verhuizen.
Inkomen • Het gemiddelde inkomen in de wijk is € 20.800,-.
Tevredenheid • Op veiligheid scoort Oud Krispijn een 6,4 en op leefbaarheid
een 6,7. Op overlast scoort Oud Krispijn wat slechter dan gemiddeld in
Dordrecht, behalve op verkeersoverlast.

Email De Stem van
Oud-Krispijn
Oud
Krispijn is gebouwd vanaf 1915 van de vorige eeuw, als overloop voor
destemvanoudkrispijn@gmail.com
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Dewaterpartijen
Stem van Oud-Krispijn.
is dichter bebouwd, maar tijdens de vernieuwing van dit deel van de wijk is veel
openbare ruimte toegevoegd en opnieuw ingericht.
Oud Krispijn Vernieuwt
Vanwege een aantal problemen (verouderde woningen en woonomgeving,
sociale problemen, werkloosheid, overlast, criminaliteit) startten gemeente en
woningcorporaties het project Oud Krispijn Vernieuwt (2000 - 2013). Doel van het
project was om in het zuidelijke deel van de wijk de leefbaarheid te verbeteren, het
aantal huurwoningen te verminderen (sloop en vervanging door nieuwbouw van
meer koopwoningen, ruimte creëren voor groen, speelruimte en parkeren) en de
sociale problemen op te lossen (aandacht voor scholing, wijkeconomie, activeren
bewoners, zorgnetwerk, veilig verkeer). Dit programma kreeg een vervolg in Dordt
west in Balans.
Rond de Patersweg en langs de Zuidendijk vindt komende jaren nog (sloop en)
nieuwbouw plaats, onder andere op de plek waar de Groeituinen waren gevestigd.
De Groeituinen is een van de vele bewonersinitiatieven in de wijk. Andere delen van
de wijk zijn al vernieuwd (Mauvebuurt, omgeving Ten Katestraat), of gesloopt en
vervangen door nieuwbouw (bijvoorbeeld rond de Jacob Marisstraat, Nieuw Maris).

Door: Arie van Zanten, voorzitter OKBZ

DE STEM VAN

Samen aan de slag
voor een sterke stad

DE OUDE CRISPIJN
Arie, de zon schijnt!
Die Arie toch.

Op 21 maart vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. De Dordtse
uitslag is als volgt: Beter Voor Dordt: 8; CDA: 4; D66: 4; PvdA: 2; SP: 2;
CU-SGP: 4; VVD: 5; Verenigde Senioren Partij: 2; Groenlinks: 4; PVV:
3; Gewoon Dordt: 1
De volgende stap is de vorming
van een college en dan samen
aan de slag voor een sterke stad.
Wij vinden dat de nieuwe raad
en het college vooral moeten
inzetten op het actief betrekken
van haar burgers. Zonder ons als
burgers blijft het werken aan een
sterke stad een loze kreet die er
vooral debet aan is dat burgers
het vertrouwen in 'de politiek'
steeds meer kwijt raken.
Daarom heeft OKBZ (dè bewonersorganisatie van Krispijn) alle
politieke partijen een open brief
gestuurd. Wij vestigen als bewonersorganisatie de aandacht
op de belangrijkste knelpunten
voor de komende 4 jaar op het
gebied van verkeersveiligheid,
bereikbaarheid -waaronder de
Essenhof-, leefbaarheid, veiligheid. En uiteraard dat bewoners
eindelijk ook eens serieus worden genomen.
OKBZ heeft het lef te durven dromen. Wij geloven oprecht in een
sterke stad. Juist in de verbinding
en de veerkracht zit onze kracht
en het vinden van antwoorden
die de basis vormen voor een
stad met een echte toekomst, dat
kan alleen met elkaar. Een stad
van mensen die durven dromen
en de moed en het lef hebben
de uitkomst met elkaar te delen.

Arie, vraagt u.

Wij zijn er klaar voor. Jullie toch nou juist niet. Het vertrouwen in
ook? Dit zijn onze speerpunten. de overheid –en de politie- neemt
zodanig af dat burgers dan maar
Speerpunten Krispijn ko- geen aangifte meer doen.
mende 4 jaar
Want:
- wie durft er 's avonds door het
1. Verbetering verkeersveilig- Weizigtpark te lopen?
heid en bereikbaarheid Kris- - en wie door de voetgangerspijn
tunnel van Krispijn?
De knelpunten en de plekken zijn - en waarom moeten we elke
gevoeglijk bekend. Er wordt veel keer pleiten voor het open houte hard gereden op doorgaande den van de politiepost?
wegen en straten.
En dan de bereikbaarheid van 3. Bewonersinitiatieven en
onze wijk. Waarom kunnen –organisatie Krispijn
onze bewoners niet gewoon met Het bevreemdt ons dat vrijwel
de bus naar de Essenhof? Wij alle partijen de regie van groepen
ondersteunen het pleidooi van bewoners hoog in het vaandel
Jannie Bozuwa voor een bus- hebben, maar er niet consequent
verbinding (lijn 5).
mee omgaan. In de praktijk ligt
deze namelijk bij het ambtelijk
2. Leefbaarheid en veiligheid apparaat en de professionals van
Wat hebben we aan een ge- MEE en andere organisaties die
meente(raad) wanneer er juist er veelal zelf -en met de beste
op het 'schoon, heel en veilig' bedoelingen van de wereld- uitvan onze wijk stelselmatig wordt voering aangeven op basis van
bezuinigd en het zwerfvuil vrijwel prestatieafspraken waar nou juist
overal irritant en dominant aan- geen bewoners aan te pas kowezig is? Zonder een betrouw- men. Zeg nou zelf, dat is toch
bare overheid vaart niemand raar.
wel, laat staan dat een beroep Een ander aandachtspunt betreft
op zelfredzaamheid en vooral de (ﬁnanciële) ondersteuning van
eigen verantwoordelijkheid ge- onze bewonersorganisatie die
loofwaardig is.
zich inzet voor de wijk Krispijn. Er
Veiligheid is meer dan de optel- wordt in toenemende mate een
som van het aantal (dalende) beroep gedaan op de inbreng
aangiften en de conclusie dat het van georganiseerde bewoners
steeds beter gaat. Dat gaat het maar er wordt niet voorzien in

een eigen budget. We houden
het simpel: onze wens is een
jaarlijks budget van € 2500,-.
4. Aan de slag met het project
(sportterrein) Patersweg
We zien echte kansen. Dit terrein
stimuleert de sociale cohesie in
Krispijn door een samenspel van
buurtbeweging door ontmoeting
op diverse thema's (stadstuin,
gezonde voeding, sport en lichaamsbeweging, ontmoeting
en cultuur) en van buurtbedrijf
door collectief ondernemerschap
(energie, repairshop, dans, muziek, sportclinics en buurthuis).
Om deze 'droom' waar te maken
zoeken we onze kracht in samenwerking met:
– de korfbalvereniging;
– de basisscholen in Krispijn;
– praktijkonderwijs, mbo en
vmbo;
– lokale ondernemers;
– gemeente Dordrecht;
– woningcoöperatie;
– energiebedrijf door besparen
en productie van eigen energie.
Natuurlijk. Het klinkt allemaal
best ambitieus. Maar wat is het
leven waard als je niet durft te
geloven in je dromen?
Doe je ook mee? Wij zijn er klaar
voor. Jullie toch ook?

Sociaal Wijkteam Krispijn
Levensverhaal Turkse vrouwen

Kunstwerk Ger Rensen

Psychiater F. Karaca en Psycholoog C. Bozkir
van Esens GGZ zijn met 1E generatie Turkse
vrouwen van ‘Je levensverhaal’ in gesprek
gegaan over psychische klachten en wat die
klachten met mensen kunnen doen.

Kinderclub Krispijn
Elke woensdagmiddag van 14.15 uur
tot 15.45 uur (kosten € 1 per kind)
Leeftijd van 6 tot max.11 jaar
Locatie: Prinsemarij, Nassauweg 2
Wij zoeken vrijwilligers die het leuk vinden om met kinderen te werken. Knutselen, ﬁlmmiddag, kinderbingo, naar het
park en de kinderboerderij, enz.
Wilt u hiervan iets zien of heeft u leuke
ideeën, laat het ons weten.
Voor vragen kunt u elke woensdagmiddag tijdens de kinderclub bij ons terecht.
Contactpersonen:
Jeannet Westphal van Mee Buurtwerk
Anoek de Lange van het Spectrum
Wij hopen kennis met u te mogen maken!
De vrijwilligers van de kinderclub
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Het was een intensief en leerzaam gesprek,
dat werd gevoerd in hun moedertaal, waardoor vrouwen gemakkelijker dingen konden
verwoorden en ook vragen konden stellen. Je
kunt merken dat hier behoefte aan is vanuit
de bewoners van Krispijn, doordat de vraag
meerdere keren naar voren is gekomen of
en wanneer er weer een gesprek gevoerd
zal worden.

Ja, Arie, zeggik. Me buurman
hier. Die van de Okabézet.
Hij lijkt wel wat op me, vinnu
niet? Altijd wel wat te klagen.
Nooites tevreden.
Maar gelijk hettie wel, hoor.
Groot gelijk. Een goed mens
met precies de juiste kijk op
de wijk!
Nettas ik.
En assik zo lees in dat stukkie vannem hiernaast. Tja, dat
geeft te denken toch?
Neem nou dat van het verkeer.
Hoe komt een beetje doorsnee
Krispijner nog bij het graf van
opoe op de Essenhof? Grote
kans dattie op de Brouwersdijk mot oversteken. En anders
mottie wel ergens aan de andere kant van de Krispijnseweg
zien te kommen. En das tegenwoordig trikkie; grote kans
dattet een enkele reis Essenhof
wordt. Tja, zeg ervan wat je wil,
maar tis wel waar!
Zo gaan die dingen. Net asdat
iedereen hier maar zo z’n vuile
zooi op de grond ﬂikkert. En z’n
hondje uitlaat in de achtertuin
van onze hoofdredactrice, of
daaromtrent. Ech waar.
Zo gaatet nu eenmaal. En dan
doen ze net assof we zoveel in
te brengen hebben in de dingetjes van onze eigen wijk. Maar
ondertussen alles lekker lopen
te bekonkelen oppet stadhuis.
Met een hoop gewauwel en cijfertjes. Uiteindelijk alles om de
centen. Istnie waar?
Zo gaatet nou altijd.

Wij zijn de trotse eigenaar van het kunstwerk dat door Ger Rensen geschilderd is
in de computerruimte van Koloriet.
Zo’n vijf weken terug kreeg ik het bericht dat
één kunstenaar voor ‘NL doet’ een muur wilde
beschilderen. Ik ben direct in contact gekomen
en heb met Ger een afspraak gemaakt.
Al snel kwam ter sprake dat wij een wereldbol
op de muur wilden hebben. In de computerruimte organiseren de dames van de Dordtse
Diamanten talloze activiteiten voor kinderen
van verschillende culturen.
In deze ruimte is geen verschil; iedereen is
welkom, zij voelen zich veilig, en vooral zijn zij
hier gelukkige kinderen. Hierdoor is voor een
wereldbol gekozen; want zij zijn de kinderen
van deze wereld.
Contactpersoon: Dursel Buyukodabasi Buurtwerk Mee Plus

Maar Arie, ik loop dagelijks innet donker dooret Weizigtpark.
En dan kommik meestal vanuit de tunnel. Of ik ben daar
naartoe onderweg. Nooit een
centje pijn. Nooit herrie. Ze weten daar allemaal, bij die ouwe
Crispijn, daar valt niks te halen.
Dus tis daar hardstikke veilig.
Dus dat klopt nie, Arie. Dajjet
maar weet.
En wat die poliesie betreft,
mwa…
Ik zou zeggen, Arie: ga lekker
korfballen met de jongens van
de woningcoöperatie of de lokale ondernemers. Op dat toﬀe
veldje aan de Patersweg.
Maar verwacht van mij geen
gezeik vandaag, Arie. Want
ik werd wakker met de eerste
lentezon op me neus. Ik werd
wakker met de kriebels. Ik heb
er zin in vandaag.
En het is nergens zo ﬁjn, dan
asdat we hier in Krispijn kennen zijn.
Want Arie: de zon schijnt!
Crispijn van Outgaerden

Panoramafoto Frans Lebretlaan: Jeroen Niemeijer)
WIJKCENTRUM KOLORIET
Jacob Marisstraat 70
Tel. 613 21 03
www.meedrechtsteden.nl
Activiteitenoverzicht

Hemelvaartsweekend
Lepeltje Lepeltje

Dordrecht viert Hemelvaartsweekend én moederdag op
Lepeltje Lepeltje!

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.

Van donderdag 10 tot en met zondag 13 mei versieren we het Weizigtpark met mobiele keukens én
een breed muzikaal programma.
Verﬁjn je palet door het uiteenlopende aanbod van gerechten en struin
over de mooie-dingen-markt, terwijl
de allerkleinsten genieten van een
rijk gevuld kinderprogramma.

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)

Foto: Jeroen Niemeijer

Chillen met Lepeltje Lepeltje in Weizigt

Twee bibliotheekjes aan de
Bosboom-Toussaintstraat

'Welkom. Pak of leen wat je mooi vindt, of geef en maak
een ander blij', staat er boven het ﬂeurige minihuisje aan de
Bosboom Toussaintstraat, ter hoogte van nummer 61. Een
mooi initiatief, zo’n kleine bibliotheek aan de straat.
Leuk is, dat een paar huizen
verder in ontmoetingscentrum
de Buitenwacht, op nummer 67,
ook enkele grote kasten vol met
boeken staan. 'Als er in het kastje
buiten niets bij staat voor je, wees
dan hier welkom', zegt Els Hauser,
administratief medewerker bij de

27 april

Buitenwacht, niet zonder gevoel
voor humor. Ook de boeken bij de
Buitenwacht kunnen gratis meegenomen of geruild worden. Nieuwe
boeken zijn er tevens welkom. Hier
ben je natuurlijk wel afhankelijk
van de openingstijden.
Bron: Dordrecht.net

Koningsdag

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)

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

Wereldpercussie:
Iedere zaterdag
van 11.00 tot 13.00 uur

Foto: Jeroen Niemeijer

We zongen er liedjes, er werd een verhaal verteld, er
werd geknutseld en er werden spelletjes gedaan. Kortom, het was er altijd een gezellige boel. Maar de kinderkaravaan werd ouder en ouder en op een dag begaf
de motor het. Daarom is hij nu niet meer in gebruik.
Is er nu geen kinderkaravaan meer? Jawel hoor! Weer
elke veertien dagen, maar nu in een echt gebouw. Dus
alle kinderen van vijf tot twaalf jaar zijn weer hartelijk
welkom.

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

In de oneven weken, op woensdagmiddag om drie uur,
in De Koloriet. Kom je ook?

Muziekcorps - Prijsje Mooiste fiets
Drankje na afloop

St. Activiteiten Oud Krispijn

Koﬃe-inloop:
Maandag- t/m vrijdagochtend
van 9.30 tot 12.30 uur

Naailes:
Iedere vrijdagochtend
van 10.30 tot 13.00 uur

Het clubgebouw op wielen, met banken, vrolijke
kussens, tafeltjes en school- en prikborden.

Optocht door Oud Krispijn met
versierde fietsen!
Start: De Koloriet - 10 uur

Activiteitenoverzicht
Info: De Buitenwacht en/of
betrokken vrijwilligers
(tenzij anders vermeld)

Yoga:
Iedere donderdagmiddag
van 15.00 tot 16.00 uur

Kinderkaravaan

www.buitenwachtdordrecht.nl

Oranje Commitee

Redactieteam:
Dita Vogelezang, Jeroen Niemeijer,
Ad Bosch, Anje van Inzen,

Kopij of reacties met vermelding van naam
en adres kunt u sturen naar het redac-

Advertenties
In de Stem van Oud Krispijn kan voor

tieadres. Ingezonden stukken vallen niet
onder de verantwoordelijkheid van de
redactie. Plaatsing in de krant van ingezonden stukken is ter beoordeling van de

een redelijke prijs geadverteerd worden.
Informatie en tarieven kunt u opvragen
bij TIEN Plus:
T 078 750 89 66

COLOFON
Jan Janssen, Dawn Eve van Norden

verschijnt 5 keer per jaar
in een oplage van 6100 ex.
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De toegang is zoals altijd gratis. Lepeltje Lepeltje; het beste recept voor
een heerlijk weekend in het park!

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

redactie. Deze behoudt zich het recht voor
kopij te weigeren.

destemvanoudkrispijn@gmail.com

Inleveren kopij volgende krant vóór: 28 mei 2018

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

