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Leo Schellinger, 100% Dordtenaar, 200% muziek
Met heimwee terug

Leo interviewen is een prachtige ervaring. Maar het is eigenlijk ook overbodig. Iedereen in Dordt kent Leo. En
als je op internet zijn naam
googlet komen er zowel op
google-search als Youtube
een groot aantal hits.

In zijn paspoort staat dat Leo geboren is in Eibergen. Welgeteld twee
dagen heeft hij er gewoond. Daarna was het Dordrecht. De Binnenstad, de vroegere buurt op en rond
het Statenplein en nu al weer 10
jaar in Oud-Krispijn. Hij heeft een
jaar gewerkt en gewoond in Engeland, heeft drie maanden als drietalige presentator in een disco in
Spanje gewerkt maar steeds bracht
heimwee hem terug naar Dordt. Hij
houdt van de volksbuurten in de
stad, de warme saamhorigheid,
de wederzijdse hulpvaardigheid,
het gemak waarmee de mensen
een praatje maken met elkaar. Zijn
favoriete cafés zijn niet voor niets
Vissers en Sebus. De laatste vooral
om een potje te biljarten.

Twee mijlpalen springen eruit:
In 2017 stond Leo 50 jaar op het
podium als zanger, met zijn band
Leo&Friends en voorheen The
Jaywalkers. In 2016 was Leo 26
jaar conciërge op de Statenschool.
Vol nieuwsgierigheid stapte ik op
een morgen op de fiets naar Leo.
Hij woont aan de rand van Oud
Krispijn, de Weeskinderendijk.
Naast 100% Dordtenaar is Leo
ook 150% Oud-Krispijner.

Speciale schoenen

Ik zat nauwelijks aan de keukentafel of ik stond al weer op. Mijn
oog viel op twee paar geweldige
schoenen. Bijzondere schoenen,
gekocht bij een bijzondere zaak in
Veenendaal. Leo heeft een groot
hart maar kleine voeten. Voor
deze speciale schoenen moest hij
dus wat verder zoeken dan Dordt.
Show- en frontman als hij is moet
hij er van top tot teen ‘show’ uitzien. Dus ook zijn schoenen.

Recept bananensoep
De oudste opname die ik vond
op YouTube was van het popfestival in het Wantijpark in 1980.
Leo als frontman springend op het
podium met achter hem The Jaywalkers. Hij staat nog steeds op
het podium. In Merz, The Mood.
Is vaste gast bij het Big Rivers
festival. Ook dit jaar weer. Leo
and Friends waren de afsluiting
van vrijdag 13 juli. Natuurlijk ben
ik gaan kijken en luisteren..

Leo zweept het publiek nog
steeds op, al zijn z’n bewegingen
iets minder wild dan in 1980.

Op You Tube te vinden

Jock de Aap was bij Leo op visite
bij zijn 25 jarig jubileum als conciërge op de Statenschool. Ook
dit is op YouTube te vinden. Op
deze school werd hij op handen
gedragen, vertrouwenspersoon
van leerlingen, ouders en onder-

wijzers. En passant loste hij veel,
naast menselijke ook ‘technische’
problemen op. Leo heeft ooit een
opleiding als instrumentmaker
voltooid. Een ongeluk blokkeerde
een werkzaam leven in dit beroep.
Maar, om met Cruijff te spreken,
elk nadeel heeft zijn voordeel. Als
je het maar wilt zien en er wat
mee wilt doen. En dat heeft Leo
volop gedaan. Als conciërge en
popmuzikant.

Over Leo zijn boeken vol te schrijven. De ‘Stem van Oud-Krispijn’
heeft hier de ruimte niet voor.
Maar één hobby van Leo mag
niet ontbreken. Hij kookt graag
en apart. Ik kreeg het recept van
‘exotische bananensoep’ mee. Dit
recept vinden jullie op een andere
plaats pag. 4 van deze editie van
de ‘Stem van Oud-Krispijn’.
Bijzondere man, die Leo!
Jan Janssen
Foto: Jeroen Niemeijer.

Even voorstellen:

Maaike van der Gaag, obs Mondriaan
Dit voorjaar heb ik al telefonisch contact gehad met
Maaike van der Gaag, sinds
augustus 2017 de nieuwe directeur van Obs Mondriaan.
Nu, een half jaar later, is het
zover dat ik haar kan interviewen.
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de files uit op tijd op school te zijn.
Waarom heeft ze gesolliciteerd bij obs Mondriaan?
Mondriaan is niet alleen een reguliere basisschool, maar ook
een school voor nieuwkomers,
met andere woorden: alle kinderen in Dordrecht en omringende
gemeenten die nieuwkomer zijn,
gaan naar Mondriaan. Dat levert
een populatie op met een mengeling van geloven en culturen,
waarbij respect voor elkaar een
grote rol speelt. Dit profiel van de
Zij heeft een vervelend ongeluk
gehad met haar crossmotor en
is daarbij op haar rug terechtgekomen. Gelukkig is ze zover hersteld dat ze na de zomervakantie
weer lekker aan de slag kon. Ze
vindt het heerlijk om weer bezig
te zijn op school met de leerkrachten, kinderen en ouders.
Maaike begon haar loopbaan in
het onderwijs als leerkracht, maar
ze ontwikkelde zich verder door
o.a. een cursus voor schoolleider
te volgen. Inmiddels is ze dus directeur. Ze woont nog in Tilburg,
maar gaat op zoek naar een
woonplaats dichter bij Dordrecht.
Voorlopig vertrekt ze ’s ochtends
vroeg per auto van huis om voor

Foto’s: Jeroen Niemeijer en Anje van Inzen.

school sprak haar heel erg aan.
Ze solliciteerde, had een leuk gesprek met de sollicitatiecommissie en werd aangenomen.
Bij Mondriaan ligt het accent
komend jaar op burgerschap,
ICT en talentontwikkeling, bijvoorbeeld muziek en sport. Zo
wil men leerlingen in contact
laten komen met hun passie.
En nog iets belangrijks: deze
school wil gezond eten stimuleren. Leerlingen blijven over en nemen gezond eten van huis mee,
dus geen zoet beleg of frisdrank
met een overdaad aan suiker.
Door middel van posters krijgen
leerlingen het advies om elke dag
groente en fruit te eten en elke
ochtend thuis te ontbijten. Traktaties mogen wel weer zoet zijn; er
staat een heerlijk cakeje van een
jarige leerling op Maaikes bureau.
De school onderhoudt een goede
vertrouwensband met de leerlingen en de ouders. Zo gaan de
leerkrachten op huisbezoek. Ouders waarderen deze persoonlijke
benadering. Wij gaan richting de
herfst en de winter, maar het toekomstperspectief van obs Mondriaan ziet er zonnig uit. Maaikes
collega’s zijn gemotiveerd bezig
en ze is er trots op dat alles lekker loopt.
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
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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Weizigtnieuws
Weizigt verraste 100.000ste bezoeker

Woensdagmiddag 29 augustus heeft Duurzaamheidscentrum Weizigt aan het begin
van de middag de 100.000ste
bezoeker van dit jaar mogen
verwelkomen. Met cadeautjes, bloemen en felicitaties
werden de bijzondere gasten
door wethouder Rik van der
Linden feestelijk onthaald.

Kees en Joke van Gils uit Zevenbergschen Hoek zitten net even
uit te rusten in de Klimaatzone
van Stadsboerderij Weizigt als zij
plots verrast worden door wethouder Rik van der Linden en Nicole
van Straaten, teamleider van Weizigt. ‘Van harte gefeliciteerd! Wij
mogen jullie vertellen dat jullie als
100.000ste dit jaar het terrein van
Duurzaamheidscentrum Weizigt
bezoeken.’

Een dagje uit

Om dit te vieren overhandigt de
wethouder hen een mooie bos
bloemen en een pakketje met
Weizigt-cadeautjes. Kees en Joke
zijn samen met hun kleinzoons
met de trein naar Weizigt gekomen en maken er echt een dagje
uit van. ‘De dieren, maar ook het
Aquarama vinden ze prachtig’, aldus Joke. ‘We maken zo nog een
rondje over het terrein en gaan
dan nog even lekker spelen in
de speeltuin.’ Jens (1,5 jaar) en
Siem (bijna 4) gaan ondertussen
onverstoorbaar door met het be-

Foto:

Jens, Siem, Kees van Gils, Wethouder Rik van der Linden, Joke van Gils en Nicole van Straaten.

studeren van de maquette van de
Stadsboerderij. Bij het indrukken
van de knopjes gaat er telkens
een ander lampje branden wat
de jongens ontzettend interessant vinden.

Een nieuw avontuur

Na braaf geposeerd te hebben
voor de foto én wat lekkers gesnoept te hebben, zijn Jens en
Siem klaar voor een nieuw avontuur en rennen ervandoor. Joke
en Kees snellen hun kleinzoons
lachend achterna.

Individuele bezoekers

Weizigt houdt met behulp van
digitale sensoren die bij beide
ingangen van het terrein en het
Aquarama bevestigd zijn, bij
hoeveel individuele bezoekers
het centrum dagelijks ontvangt.
Deze aantallen worden met 4%
gecorrigeerd om zo de eigen
medewerkers en leveranciers
ruimschoots buiten de telling te
houden. Dit jaar verwacht Weizigt
dat ongeveer 150.000 personen
een bezoek aan Weizigt zullen
brengen.

Hiertoe behoort iedereen die met
een recreatief en/of educatief doel
het terrein bezocht heeft. Alle informatie over Duurzaamheidscentrum Weizigt is te vinden op
www.weizigt.nl.

Dierenverhaal
Pandaberen in Ouwehands Dierenpark
Twee Chinese reuzenpanda’s
het vrouwtje Wu Wen en mannetje Xing Ya mogen vertoeven tot het jaar 2032 in het
Ouwehands Dierenpark en
daarna wil China ze terug,
wat ik online las en van mij
mogen ze wel in Nederland
blijven hoor.
Bij mijn dagje uit ontmoette ik ze
in hun mooie binnenverblijf en
buitenverblijf in het Dierenpark in
Rhenen. Ze waren best actief en
klommen op een houten steiger.

Toen ik naar ze keek kwamen ze
dichterbij en vond ik het leuk om
ze te fotograferen. Het reuzenpandaverblijf bestaat uit twee delen, een apart binnen- en buitenverblijf voor het mannetje en voor
het vrouwtje. De reuzenpanda’s
krijgen met hun ontbijt bamboe
te eten. Vanaf 30 mei 2017 zijn
deze pandaberen voor het publiek te zien in het Dierenpark. De
panda’s zijn inmiddels gewend in
Rhenen en nu is het wachten op
voortplanting.
Tekst en foto’s:
Dita Vogelezang Heinsdijk.

Eetzaak Chicken Doner Avrasya in Oud Krispijn
Op de hoek van de Jacob Marisstraat en De Josselin de
Jongstraat is deze eetzaak te
vinden die sinds het jaar 2007
gevestigd is in Oud Krispijn.
Om wat meer over deze ondernemer te weten te komen bracht
ik hem een bezoek. De naam van
de eigenaar van Chicken Doner
Avrasya is Farooq. Hij woont in
Rotterdam en reist dagelijks naar
Dordrecht. Hij heeft één zaak en
dat is deze in onze wijk. Vanaf
1 december 2017 zit hij weer in
zijn eigen zaak want daarvoor had
Farooq zijn zaak een paar jaar onderverhuurd.
Deze eetzaak Chicken Doner Avrasya is sinds het jaar 2007 gevestigd in onze wijk..

De heerlijke gerechten worden
door de eigenaar Farooq zelf
gemaakt.
Foto’s: Dita Vogelezang Heinsdijk.

Gerechten zelfgemaakt

Twee medewerkers helpen hem
nu mee in de eetzaak en de specialiteit van het eten is nog steeds
kapsalongerechten en meerdere
andere gerechten, shoarma en
donerschotels, turkse pizza’s,
schotels met kipfilet-kapsalon
(goed voor een heel menu) en
ook vegetariers kunnen er terecht voor falafel-gerechten. Deze
heerlijke gerechten worden door
Farooq de eigenaar zelf gemaakt.
Verschillende frisdrankjes zijn er
ook te koop.
Eigenaar Farooq helpt zijn klanten met veel plezier.

Een gezellige ruimte om te zitten eten kan ook in deze eetzaak..

Openingstijden.

Zitplaatsen

De openingstijden zijn dagelijks
van maandag t/m donderdag
vanaf 12.00 uur tot 23.00 uur

‘s avonds.
Op vrijdag en zaterdag is de zaak
wat langer geopend vanaf 12.00
uur tot 1.00 uur ‘s nachts.

Weizigt serveert de
dieren een heuse
sterrenlunch!
Begin oktober is het weer zover: Wereld Dierendag! Sinds
1930 vieren we Dierendag in
Nederland, de dag waarop we
onze (huis)dieren extra verwennen. En hoewel de dieren
op Stadsboerderij Weizigt natuurlijk elke dag al verwend
worden met aandacht en
knuffels van onze bezoekers,
vinden wij dat ook zij op Dierendag extra in het zonnetje
gezet mogen worden!

Het is niet alleen afhalen in deze
zaak, er zijn zitplaatsen zodat u ter
plekke uw bestelling kunt opeten

Iconic Brass in de prijzen
Eigenlijk zijn ze buiten Dordrecht bekender, de Caribbean
drum-/muziekband Iconic Brass. Vandaar een kennismaking
want de Iconic Brass drumt stevig aan de weg en wint in heel
het land prijzen op diverse festivals.

heuse dierenlunch, compleet met
gedekte tafels! Je kan jouw lievelingsdier daarnaast extra verwennen met een mooie tekening en
we sluiten de middag af met een
‘beestachtig leuke dierenquiz’!
Wij vieren dit jaar Dierendag op
woensdag 3 oktober (de dieren
hebben tenslotte geen kalender!)
van 13.00 uur tot 16.00 uur op
onze Stadsboerderij.

Kom je ons helpen?
Doe ook mee!
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Dierendag niet aan te melden, iedereen is van harte welkom! We
verzamelen woensdag 3 oktober
om 13.00 uur op Stadsboerderij
Weizigt en om 13.30 uur gaan we
aan de slag!
. Duurzaamheidscentrum Weizigt

De Juniors leren

Met 11 leden uit de verschillende
wijken van Dordrecht tussen de
6 en 16 jaar. Gezamenlijk oefenen zij elke week in Wijkcentrum
Koloriet. Nancy Pardo en Jovanny Dambruck dragen hun kennis
over op de fanatieke juniors en
geven hen een stevige muzikale
basis mee. De juniors leren onder
andere het lezen van muzieknoten, zodat het later niet uitmaakt
wat voor soort muziek ze spelen
of welk instrument. En nu al is het
raak: Eerste prijs Junior Battle
Rotterdam 2018 en meteen ook
de Publieksprijs van Rotterdam!

Sponsoring welkom

Je hoeft je voor de activiteiten op
Iconic Brass tijdens hun optreden bij het Kinderrechtenfestival eind
november 2017 in Wijkcentrum Koloriet.

Foto: Tonny Piket.
Maar daar hebben we jouw hulp
hard bij nodig! We gaan de dieren namelijk verwennen met een

en ervan genieten. Fijn hoor zo’n
eetzaak in onze wijk en ik wens u
dan ook een smakelijk eten daar
Dita Vogelezang Heinsdijk.

Deze zomer waren ze voor het
tweede jaar op rij de beste van het
zomercarnaval in Den Helder en
sleepten ze de eerste prijs weg bij
het zomercarnaval in Almere. En
met trots vertellen ze dat ze vorig
jaar tweede waren op de Battle
of the Drums van het grootste
zomercarnaval van Europa, Rotterdam.

Naamsverandering

Iconic Brass bestaat al 17 jaar
en is ontstaan in Oud Krispijn
bij Nos Kas. Vorig jaar besloot
de drumband tot een naamsver-

andering. Tot die tijd heetten ze
Caribbean Energy Brass. Maar
er zijn teveel drumbands met
een vergelijkbare naam en dat
zorgde voor verwarring en erger,
sommige bands begonnen mee
te liften op het succes van Iconic
Brass. Hoewel oorspronkelijk Antilliaans, telt de drumband nu 14
leden van diverse afkomst en het
is de enige Caribbean drumband
in Nederland waar altijd tenminste
1 dame in speelt vertelt Jovanny
Dambruck met trots. Sinds vorig
jaar is er nu ook een junior brassband: Young Iconic.

En de toekomst...? Volgend jaar
speelt de band op het carnaval
van Curacao, op uitnodiging van
de organisatie daar. Sponsoring
van materiaal en uniformen is natuurlijk altijd welkom zegt Jovanny
met een glimlach.
Meer informatie:
Iconicbrass@hotmail.com
of 06-40803356
Tekst + foto
Jeroen Niemeijer

Burendag 22-9: volgende stap Movadoterrein
De discussie over de toekomst
van het Movadoterrein loopt
al zo’n anderhalf jaar.
Rond de twintig Krispijners
waren toe aan iets concreets.
Op 29 augustus kwamen ze
bij elkaar in de Koloriet. Het
was een initiatief van OKBZ.
Arn Hamberg van Lumaxproducties leidde de avond.
Hij werd daarbij geholpen
door Bram Loog en de voorzitter van de sportvereniging
Patersweg, Erik Hofman.
Even terug, waar gaat het ook
al weer om? De sportvereniging
Patersweg was/ is de enige huurder en gebruiker van het terrein
Movado. Het terrein zelf is van de
gemeente, het gebouw dat op het
terrein staat is van de vereniging.
De gemeente heeft besloten dat
de sportvereniging moet verhuizen naar de Schenkeldijk. Het
terrein komt dan dus vrij.

Veranderingen

Het huidige college houdt vast
aan dit besluit dat de vorige gemeenteraad genomen heeft. Wel
wil de nieuwe wethouder veranderingen in de aanpak aanbrengen.
Verwachting is dat het daarom
nog wel een jaar of drie zal duren voordat het terrein vrijkomt. In
de tussentijd blijft sportvereniging

gesproken voor een uitleg over
het hoe en wat van de toekomst
van het Movadoterrein en vooral
ook hoe zij daar zelf aan kunnen
meedoen.

Vervolgstappen

Op flappen werden alle ideeën
voor de toekomst vastgelegd. In
drie onderwerpen: kunst/cultuur
en vrije tijd, groen en voeding,
sport en bewegen. Met deze
ideeën in de hand is er overleg
met de wethouder. Daarna, en
na de burendag, kunnen er vervolgstappen worden afgesproken.
Het gaat in stappen en heeft zijn
tijd nodig. Maar het gaat ook om
een van de mooiste plekken in
Oud-Krispijn. De Stem van OudKrispijn blijft het Movadoterrein
volgen.
Jan Janssen
Foto: Jeroen Niemeijer.
Patersweg dus de enige huurder.
Maar 80% van de tijd gebeurt er
niks op het terrein. Er spelen dus
twee vragen: kan er in de 80%
van de tijd dat er geen sportgebruik is door de vereniging door
de wijk gebruik worden gemaakt
van het terrein en het gebouw?
Wat kan de betekenis van het terrein voor de wijk zijn als de vereniging verhuisd is?

Andere activiteiten

In principe gaat de gemeente over

het gebruik van het terrein. Uiteraard houdt ze rekening met de
agenda van de sportvereniging
Patersweg. Die gaan voor.
Het gebruik van de kantine is in
handen van de sportvereniging
zelf. Die is immers eigenaar.
Er mogen andere activiteiten in
plaatsvinden, commercieel verhuren mag niet. De sportvereniging,
zo vertelde de voorzitter, is graag
bereid ondersteuning te bieden bij
het beheer van het gebouw als
anderen er wat gaan doen en te

helpen bij het organiseren van
activiteiten.

De Burendag

Na anderhalf jaar discussie was
de behoefte aan een concrete
stap groot. De avond sloot af met
de afspraak dat op 22 september
a.s, de burendag, activiteiten georganiseerd gaan worden op het
Movadoterrein. Zij dienen als
voorbeeld voor wat er kan. Mensen van de organisatie zijn aanwezig. Zij kunnen worden aan-

Het nieuwe fietspad bij de Zuidendijk en de Patersweg
is nog steeds gevaarlijk

Mijn ervaring met het nieuw
aangelegde fietspad van de
Zuidendijk naar de Patersweg is helaas nog steeds gevaarlijk want auto’s rijden
naast de fietsers mee naar de
Patersweg.
De opzet was om fietsers veiliger
over te laten steken vanaf de

Foto: Jeroen Niemeijer.

Recept van de maand
Choco mud cake
Benodigdheden

Ingrediënten
•
•
•
•
•

Bereidingswijze

Smelt de boter met de chocolade,
suiker, cacao en het water.
Laat het even afkoelen. Klop de
eieren licht en doe dit en het meel
bij de rest. Doe alles in een ovenschaal in een voorverwarmde
oven voor 1 uur op 160 graden.
Strooi er eventueel poedersuiker
over.

•
•
•
•
•

25 gram boter
25 gram bloem
0,5 liter kippenbouillon
0,5 liter runderbouillon
0,25 liter gepelde
tomaten
2 bananen in schijfjes
1 koffielepel
kerriepoeder
0,5 dl kokosmelk
(of room)
verse koriander
cayennepeper

Bereiden
Eet smakelijk!
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Exotische bananensoep
4 personen, bereidingstijd
20 minuten. Materialen: pan en
staafmixer.

¼ kop heet water
125 gram boter
100 gram donkere chocolade
2⁄3 gram cacaopoeder
2 koppen suiker
2 eieren
2⁄3 kop meel
1 theelepel wijnsteen bakpoeder

Recept tekst en foto:
Dawn Eve van Norden

Zuidendijk naar de Patersweg
en richting Wielwijk. Na enkele
weken werkzaamheden is het
resultaat helaas niet verbeterd
voor alle fietsers. Hopelijk wordt
er binnenkort toch weer een betere oplossing voor gevonden en
dus niet dat het pas na een ongeluk gebeurt.
Zuidendijk Fiets-bewoonster
Dita Vogelezang Heinsdijk.

Smelt de boter in de pan en laat
hierin de kerrie even fruiten. Voeg
de bloem toe en roer zodat er
een roux ontstaat, giet beetje bij
beetje de bouillon en de gepelde

tomaten erbij. Voeg de bananenschijfjes toe (bewaar enkele
schijfjes om te garneren) en laat
alles 15 minuten zachtjes koken.
Mix alles fijn met de staafmixer
en voeg de kokosmelk toe. Schep
de soep in de borden en versier
de soep met de achtergehouden
bananenschijfjes en enkele korianderblaadjes. Om de soep wat
pikanter te maken kan men de
borden eventueel een beetje bestrooien met de cayennepeper.

Eet smakelijk!

Leo Schellinger.

Spelen in de
Biesbosch bij
Groen Doet Goed!
Slootje springen, kompas lezen, over een touw lopen, dieren
ontdekken...Teveel om op te noemen . We waren in de Biesbosch
bij Groen doet goed. Dan ben je een hele dag in de natuur van de
Biesbosch. Eerst deden we allemaal spelletjes, later gingen we ook
nog varen en toen zagen we bijvoorbeeld een Ijsvogel.
Ook moesten we zelf eten klaarmaken. Je kon kiezen uit heel
veel dingen, allemaal heel gezonde dingen zoals veel fruit. Lekker!
Het was een hele mooie dag, maar we waren op het eind wel moe.
Gelukkig was het vakantie. Volgende keer ga ik weer mee. Zeker
weten!!
(Tekst en foto‛s Anje van Inzen)

TIEN Plus

TIEN Plus

TIEN Plus is de uitgever
van de tien wijkkranten in
Dordrecht. Deze kranten
worden vijf keer per jaar
huis-aan-huis verspreid.

ONDERSTEUNING
WIJKCOMMUNICATIE
WIJKKRANTEN

De wijkkranten worden volledig gemaakt
door vrijwilligers. Deze journalisten,
fotografen, columnisten, vormgevers en
cartoonisten vormen de redactie. Zij weten
als bewoners wat er belangrijk is voor de
wijk en dus in hun krant komt.

Waar nodig ondersteunt TIEN Plus de
redacties, stuurt persberichten door
en regelt een goede afstemming met
adverteerders, drukkers en bezorgers.
Ook organiseert TIEN Plus regelmatig
cursussen en bijeenkomsten.
•
•
•
•

journalistiek
opmaak
fotografie
web

DIGITALE REDACTIE
De digitale redactie wordt gevormd door
enkele redactieleden van verschillende
wijkkranten en andere wijkbewoners die het
leuk vinden om met behulp van social media
wijkbewoners op hoogte te houden over wat
er speelt in de wijk.

Waar is het te vinden?
De digitale redactie maakt gebruik van de
bestaande kanalen.

TIEN Plus en de wijkkrantredacties sturen
berichten, initiatieven en gebeurtenissen
door naar de Digitale Redactie. Met elkaar
bekijken de redactieleden waar ze aandacht
aan willen geven en welk medium hiervoor
het meest geschikt is.

Naast de kranten maken de meeste redacties
gebruik van andere media om nieuws over de
wijk te verspreiden, zoals Facebook, YouTube,
een eigen website, BUURbook, het wijknieuws
op dordtcentraal.nl en digitale wijkkranten.

Wat levert het op?
• 5 x 10 wijkkranten per jaar vol informatie
over de wijk.
• 10 redacties, betrokken bij de wijk, aanspreekpunten, aanjagers en verbinders.
• 80 vrijwilligers ontwikkelen talenten, zoals
fotografie, journalistiek en illustratie door
ervaring en cursussen.
• Enkelen maken een stap naar een baan in de
journalistiek of beginnen voor zichzelf als
bijvoorbeeld journalist, redacteur of fotograaf.

Wat levert het op?
Bloggen, vloggen, fotograferen, filmen,
bezoeken en verbinden; alles is mogelijk.
Leden van de Digitale Redactie kunnen
zelfstandig, maar ook
in groepen werken.
Waar nodig ondersteunt TIEN Plus de
Digitale Redactie.

Doordat de vrijwilligers een redactie vormen
blijft de informatie in de kranten overwogen,
pluriform en divers. Wijkbewoners kennen de
redacties en kunnen op een laagdrempelige
manier nieuws en initiatieven delen.

PARTICIPEREN
BEGINT BIJ
INFORMEREN

Meer informatie over de
wijkkranten?
Neem contact op met:
TIEN Plus
Spuiweg 89
3311 GT Dordrecht
T 078 750 89 66
tienplus@meeplus.nl
www.tienplus.net
TIEN Plus is onderdeel van
MEE Buurtwerk

DIT IS DORDRECHT
TIEN Plus is enorm trots op de vrijwilligers
die soms al jaren schrijven, fotograferen,
illustreren en organiseren voor de
wijkkranten.
Om het talent van de wijkkrant nog beter aan
iedereen te laten zien organiseert TIEN Plus
regelmatig tentoonstellingen in het pand van
TIEN Plus (naast het Vrijwilligershuis).
De redactieleden geven op verrassende wijze
de bijzondere kanten van Dordrecht weer.
Vanaf 4 juli is het werk van wijkfotograaf
Jeroen Niemeijer te zien.

Waarom?
Wijbewoners weten het beste wat er speelt in de wijk.
De wijkkranten in Dordrecht laten dit al meer dan 25 jaar zien.
Met behulp van de Digitale Redactie willen we andere media
sterker inzetten, met als doel zoveel
mogelijk wijkbewoners te informeren
over wat er speelt in hun wijk. Dit als
aanvulling op de goed gelezen
wijkkranten.

Meer informatie over de
de Digitale Redactie?
Neem contact op met:
TIEN Plus
Spuiweg 89
3311 GT Dordrecht
T 078 750 89 66
tienplus@meeplus.nl
www.tienplus.net

Openingstijden en bezoek:
Spuiweg 89
3311 GT Dodrecht
dinsdag t/m donderdag: 10:00- 17:00 uur

Bewoners weten het beste wat er speelt in de wijk • MEE Buurtwerk

Horloge-Batterijen

Ook adverteren
in De Stem van
Oud Krispijn?

uitnodiging

Dit is Dordrecht #03

Los gekocht: =C3,50
Met inzetten: =C4,95
Ook voor uw horlogebandjes
Leder: =C8,95
Metaal: =C11,50
Gratis gemonteerd

Ted Bogers

Neem contact op met
TIEN Plus
T 078 750 89 66
of mail naar
tienplus@meeplus.nl
www.tienplus.net

fototentoonstelling Nellie Harrewijn

10 oktober
19.30-21.30 uur

Vogelplein 40
Tel. 078 - 613 94 64
tedbogers@gmail.com
www.tedbogers.nl

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

Redacteurenborrel
DIGITALE REDACTIE
Fototentoonstelling
NELLIE HARREWIJN
Spuiweg 89 | 3311 GT Dordrecht | T (078) 750 89 66
tienplus@meeplus.nl www.tienplus.net

Door: Arie van Zanten, voorzitter OKBZ

DE STEM VAN

Sportterrein
Patersweg: vervolg

DE OUDE CRISPIJN
Electorale zuivering
Kweettet zonennognie. De stad
mot groeie. Zegge ze oppet
stadhuis. En in de media. Zelfs
Thies zegget in ze columns in
de krant. Maar kweettet zonennognie.

In het vorige nummer van de Stem van Oud Krispijn hebben
we de schijnwerper gezet op dit project, de kansen voor de
buurt benoemd en aandacht besteed aan de pijlers.
Die herhalen we nog even:
1. Looptijd (5 -10 jaar) van het
initiatief zodat er draagvlak is bij
bewoners.
2. Gezamenlijke ijkpunten (jaarlijks een oogstfeest, sportweek,
kofferbakverkoop, braderie en jawel: een heuse burendag samen
met en georganiseerd door bewoners. Op deze manier maken
we ons terrein letterlijk zichtbaar.
3. De plek geeft de buurtbeweging en het ondernemerschap
een eigen gezicht, bewoners een
identiteit en biedt plaats voor diversiteit in gebruik, gebruikers
en co-recreatie.
4. Ondernemers en bewoners
krijgen een stimulans verantwoordelijkheid te nemen voor
de eigen buurt en daarmee het
vergroten van eigen zelfredzaamheid en doe-kracht.

Bewonersbijeenkomst
augustus

Eind augustus was er een grote
bijeenkomst met bewoners en
iedereen die actief een bijdrage aan dit project wil leveren.
De fase van erover praten ligt
tenslotte achter ons. We gaan
concreet aan de slag met het
invullen van de dromen rond dit
terrein. We maken gebruik van
de uitkomst van de gesprekken
die we de afgelopen maanden
met talloze bewoners en andere betrokkenen hebben gevoerd.
We zijn aangenaam verrast over
de uitkomst van deze gesprekken en schatten in dat er inmiddels een stevige basis is om met

elkaar deze uitdaging aan te gaan
en waar te maken.
En er gebeurt nog veel meer....

In gesprek met de
gemeente

Medio september: gesprek met
de gemeente over de voorwaarden voor ons terrein. Onze inzet
is afspraken te maken over de
termijn, aard van gebruik van
het terrein en de kantine met
als uitgangspunt dat de buurt
letterlijk aan zet kan komen en
bepalen wat er met hun terrein
gebeurt. Dat is best uniek in onze
stad maar wel passend bij onze
tijd. Onze stad dient vooral haar
bewoners serieus te nemen en
dus de kans te bieden zelf het
beheer te krijgen en te nemen
over de buurt. Een beetje slim
bestuur en gemeenteraad ziet dit
juist als een kans. Daar zetten we
dus op in.

OKBZ 25 jaar
in 2019

Met gepaste trots kunnen we melden dat onze bewonersorganisatie volgend jaar 25 jaar bestaat.
We hebben aan de wieg gestaan van de succesvolle wijkaanpak,
de wijk zienderogen zien opknappen en letterlijk vernieuwen. We
hebben vaak en lang tegen de stroom van het pessimisme ingeroeid
en zijn doorgegaan waar anderen allang zouden zijn gestopt.
Ons geheim en onze kracht is de kunst om mensen met elkaar te
verbinden rond oplossingen, met een optimistische insteek en in
de overtuiging dat het goede uiteindelijk altijd het kwaad overwint.
En natuurlijk maken we hier een feestje van, want we hebben als
bewoners van Krispijn reden genoeg om met elkaar juist heel trots
te zijn. Dat mag gevierd worden!

Wij zijn klaar voor een leuk feest. Vieren we samen toch!

Burendag (sport)terrein
Patersweg

Zaterdag 22 september organiseren we een heuse burendag op
ons (sport)terrein. Aansluitend
op de grote bijeenkomst eind
augustus gaan we op deze dag
gezellig en leuk aan de slag via
een heuse prijsvraag om ideeën
concreet te maken en met elkaar
te delen dat we samen werken
aan onze toekomst. In de lokale pers besteden we nog veel
meer aandacht aan de burendag.
Meld u in ieder geval even aan
bij Jan Plus (jan.plus@live.nl).

Vooorzitter OKBZ: Arie van Zanten (foto: Dordt Centraal))

DONDERDAG 27 SEPTEMBER Organiseert de OKBZ een bijeenkomst in buurtcentrum DE KOLORIET
Deze bijeenkomst staat in het teken van de (verkeers)veiligheid in de wijk
Concreet: Aanpak van te hard rijden op o.a. de Krispijnseweg, Brouwersdijk, de veiligheid in het Weizigtpark en Krispijntunnel.
We gaan hierover in gesprek met o.a. wethouder Rik van der Linden. U bent van harte welkom!
Hierna blikken we terug op de georganiseerde Burendag van 22 september j.l. aan de hand van de presentatie (Sport)terrein
Patersweg. Omdat volgend jaar de OKBZ 25 jaar bestaat, wisselen we graag ideeën uit en vormen we een voorbereidingsgroep
Aanvang 19.30 uur. U bent van harte welkom!
Nadere informatie: WIM ROODHUIZEN

Contactgegevens: WWW.KRISPIJNBELANGEN.COM
Verwendag voor de mantelzorgers 16 november 9:00 – 13:00 uur
Informatie Dursel Buyukodabasi 06-52869536
Dag van de Kinderrechten 24 november 12.00 – 18.00 uur
Informatie Abdellah El Hardouz 06-12960326
Sinterklaas 2 december € 2,50 p.p.
Aanmelden bij Giselle Servania 06-52883599
Mijn Portret 8 december
Informatie Abdellah El Hardouz 06-12960326
Kerstdiner 12 december vanaf 18:00 uur

In de laatste maanden van dit jaar is er weer van alles te doen Wijkbewoners die het ﬁnancieel moeilijk hebben
in wijkcentrum Koloriet en er omheen.
Informatie bij Dursel Buyukodabasi 06-52869536
Vaak georganiseerd door bewoners uit onze wijk met hulp van
MEE Buurtwerk. We hebben het allemaal even voor u op een rijtje Lichtjes-tour 18 december vanaf 18:00 uur
Informatie Abdellah El Hardouz 06-12960326
gezet :
Halloween 27 oktober vanaf 18:00 uur € 1,00 p.p.
Kerstviering voor kinderen 20 december 16.00 – 19.00 uur
Aanmelden bij Giselle Servania 06-52883599
Informatie Giselle Servania 06-52883599
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Kerstbingo 21 december vanaf 13:00 uur
Informatie bij Giselle Servania 06-52883599

En allereerst snap ikket nie.
Want as je nou wil groeie, waarom sloop je dan eerst hele stukke Krispijn?
Kennu de Louis Apolweide?
Jaaaaren geleje was dat een
tof wijkkie vol gezellige woninkies. Die ineens allemaal
plat moste. En alle gezellige
Krispijners die daar woonde?
Weg! Asdat vanwege heul, heul
mooie bouwplanne voor veul,
heul veul minder woninkies op
de vrijgekomme grond. Maar
ja, toen ware ineens de centen
op. En sindsdien, dalles menne
kale kont.
Patersweg. Paar honderd woninkies plat. Effezoveule Krispijnse gezinnekies met een
oprotpremie allemaal poerum.
Eén moers kont. Jarelang leg
daar gewoon een weiland. En
dan bouwe ze daar nu heul veul
minder eengezinsdoze voor in
de plaats.
Met ellek ze eige laadpaal, dat
dan weer wel.
Da's geen groei; da's krimp.
Punt. Maar zo bejje as gemeente en as woningbouw wel mooi
af van een zootje misschien wel
iets te gezellige en ook soms
een pietsie krapkasserige Krispijners. En daar krijggie dan,
net as in de rest van Dordt,
een stel hypotheekaftrekkende leasebakkers voor in de
plaats. Fijn voor B&W want bij
verkiezinge is dat nou net de
electorale doelgroep van de
huidige club regente. Maar of
die nou veul bijdraag tot sosiale
koheusie in Krispijn? Kweettet
zonennognie.
Weettu, voor elleke gezinsdoos
met laadpaal vier Krispijnse
woninkies naar de mallemoer.
En komme der juist niet steeds
meer alleenstaande jonchies
en ouchies bij? En steeds meer
stelle waarvan de kinnechies
de deur uit benne? Volgens
mij staat Krispijn vol met laagdrempelige tiny housies voor
net dìe groepen. Gooi et daar
es op! Mep die ouwe huizies
niet plat. Knap ze op! Nieuwe
raampies, beetje iso-schuim,
stadskacheltie, zonnepaneeltie. Klaar.
De wijk werd destijds opgezet
voor de sosiale emansipaassie
van de bewoners: ope en op
mekaar gericht. Dat maak Krispijn nou net zo mooi. Houwe
zo, zeggik!
Weettu, kweennie. Hoezo, ellek
huis ze eigen laadpaal? Bejje
belakketoot. Plant liever een
boom!
Crispijn van Outgaerden

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

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

Activiteitenoverzicht
N.B. In vakanties kunnen activiteiten
afwijken of komen te vervallen.

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

Taallessen en -oefengroepen zijn er de
gehele week voor beginners
en gevorderden.
Loop even binnen voor informatie.

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

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)

Huiswerkhuis:
Maandag tot en met donderdag
van 16.00 tot 19.00 uur

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)

Creatieve werkplaats:
maandag tot en met donderdag
van 9.00 tot 12.30 uur
vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur

ZATERDAG 6 OKTOBER 2018

Eethuis:
Iedere donderdag 17.30 uur.
Bijdrage voor volwassen € 5,-,
voor kinderen tot 12 jaar € 2,50

12.00 UUR TOT 18.30 UUR

Lunch:
Iedere dinsdagmiddag
om 12.30 uur. De lunch kost € 2,50

TOUR DE BAZAAR

Yoga:
Iedere donderdagmiddag
van 15.00 tot 16.00 uur

Wijkcentrum Koloriet

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

GEZELLIGE MULTICULTURELE MARKT MET OA.:
Sieraden,tassen, haarproducten, make-up, dameskleding.
Verschillende hapjes & lekkernijen uit diverse landen

Jai Ho, Hindoestaanse soos:
Elke maandag
van 18.00 tot 21.00 uur
Voedselverdeling (Voedselbank):
Elke vrijdag 14.00 - 16.00 uur

Entree= GRATIS!!!!
Kinderhoekje aanwezig
In samen werking met Mee Buurt Werk , Buurtbewoners en
Team Tour Bazaar
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.
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Naailes:
Iedere vrijdagochtend
van 10.30 tot 13.00 uur

Redactieadres:
Wijkcentrum Koloriet
Jacob Marisstraat 70
3314 TK Dordrecht

Ondersteuning Tienplus:
Rinus de Regt, Melissa Pang

destemvanoudkrispijn@gmail.com

Inleveren kopij volgende krant vóór: 22 oktober 2018

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

