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‘Met een positieve drive lukt alles in je leven’

Peter Kwaak: 40 jaar kapper in Oud-Krispijn
Op 18 oktober vierde Peter
Kwaak van Haarmode Peter zijn 40-jarig jubileum als
kapper in Oud-Krispijn. Het
werd een zeer druk bezochte
receptie in De Koloriet, waar
hij met veel plezier aan terugdenkt.
Sommige klanten komen al vanaf
het begin bij hem en klanten zijn
zelfs met elkaar bevriend geraakt
nadat ze elkaar in zijn zaak hadden leren kennen. In de loop der
jaren heeft Peter de ontwikkelingen op kappersgebied goed bijgehouden en hij volgt regelmatig
cursussen om helemaal up-todate te blijven met de nieuwe
haarmodes. Hij kapt nog steeds
met veel plezier. De klandizie van
Haarmode Peter bestaat voor 80
procent uit dames, maar iedereen is welkom, van jong tot oud.
Ondernemend en betrokken
In 1978 startte Kwaak zijn eerste
eigen zaak in de Schotelstraat. Hij
was toen pas 19 jaar oud. Hij had
de kappersopleiding al achter de
rug en begon gewoon. Hij maakte
het gezellig in zijn zaak, waar ook
nog drie kapsters werkten. Het
ging hem gemakkelijk af. Zelf

haar van zijn klanten. Tijdens
het knippen komen er veel verhalen los en hoort hij vaak wat
de mensen bezighoudt. Ergernis
nummer 1 in de wijk is nog altijd
zwerfvuil, vooral blikjes en plastic op straat. Vuil en rommel, hij
spreekt de gemeente erover aan.
Nog een ontwikkeling die hem
aan het hart gaat: het Movadoterrein. Er zijn plannen en er zijn bewonersbijeenkomsten gehouden.
Peter zou graag zien dat het over
vijf jaar af is, met een bestemming
waarmee iedereen tevreden is.

Onderscheiding
Dordtenees
Als kapper in Oud-Krispijn bekend en Peter Kwaak genoot volop met zijn 40-jarig jubileumfeest in de Koloriet.
zegt hij: ‘Met een positieve drive
lukt alles in je leven.’ En nu, 40
jaar later, zit zijn zaak inmiddels
alweer ruim 20 jaar in een pand
aan de Brouwersdijk 151.

Andere zaken

Peter Kwaak is niet alleen actief
als kapper, maar besteedt veel van
zijn vrije tijd aan andere zaken die
hij belangrijk vindt: het Oranjecomité, de Ondernemersvereniging,

de Activiteitencommissie en de
bewonersorganisatie OKBZ. Bij
de gemeenteraadsverkiezingen
in maart stond hij op de zevende
plaats van de VVD-kieslijst. Maar
ja, de partij kreeg ‘slechts’ vijf zetels, dus helaas voor Peter kwam
hij niet in de gemeenteraad. Uiteraard houdt hij zichzelf wel op de
hoogte van het reilen en zeilen
van de fractie.

Woont in Sterrenburg

En dan heeft hij nog andere interesses, zoals musea en antiek,
en iedere week is hij actief in de
sportschool. Inmiddels woont hij
niet meer in Krispijn, maar in Sterrenburg, maar wat dichter bij de
stad wonen zou hem ook best
bevallen.

Ergernis is zwerfvuil

Een kapper knipt niet alleen het

Alle inspanningen van Peter zijn
niet onopgemerkt gebleven: voor
zijn 40-jarig jubileum kreeg hij de
onderscheiding ‘Dordtenees (een
benaming die burgemeester Kolf
heeft geïntroduceerd, red.) van de
week’ en hij heeft een lintje gekregen voor zijn vrijwilligerswerk.
Zet je negatieve gedachten om in
positieve gedachten, is het motto
van Peter Kwaak. En zo zie je
maar weer: daar kom je een heel
eind mee.
Tekst:Anje van Inzen
Foto’s: Anje van Inzen
en Jeroen Niemeijer
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Op vrijdagochtend spelen
leerlingen van groep 5 t/m 8
van basisschool De Fontein
op hun favoriete instrument.
Dat kunnen ze doen omdat de
school meedoet aan Leerorkest
Drechtsteden, een project waar
De Fontein sinds eind februari
2017 bij betrokken is.
Terwijl ik een gesprek heb met
Marco Brand, initiatiefnemer van
Leerorkest Drechtsteden, zitten
de leerlingen verspreid over het
schoolgebouw hun instrumenten
te bespelen: viool, contrabas,
cello, trompet, dwarsfluit en percussie. Eén keer in de vier weken
houden ze een orkestrepetitie.

Buitenschools

Steeds meer scholen in Dordrecht
doen mee met het Leerorkest;
het zijn er nu al vijf en wat Marco
Brand betreft, worden dat er nog
heel veel meer. In Amsterdam
Zuid- oost, waar het Leerorkestprogramma is begonnen, zijn inmiddels al 68 leerorkesten. Het
blijft niet bij Leerorkesten op scholen. Het plan is om in januari buitenschools te gaan met als doel
verbinding te creëren in de wijk.

Hersenontwikkeling

Bij het Leerorkest krijgen kinderen de kans om onder schooltijd
een muziekinstrument te leren
bespelen onder leiding van een
vakdocent met conservatoriumopleiding en docentenbevoegd-

heid. De wetenschap heeft aangetoond dat muziek maken een
heel positieve invloed heeft op de
hersenontwikkeling van kinderen.
Het geeft een boost in concentratie en sociale ontwikkeling.
Hierdoor kunnen overactieve en
teruggetrokken kinderen beter in
balans raken en dat geeft weer
betere leerresultaten. Daarom
is het belangrijk dat elk kind de
kans krijgt om een muziekinstrument te leren bespelen, net zoals
het leert om te lezen en schrijven.
Juist óók de kinderen die normaal
de weg naar muziekonderwijs
niet vinden omdat het te duur is
of niet gebruikelijk bij hen thuis.
In een Leerorkest op school krijgt
elk kind de kans om uit te blinken. En dat heeft resultaat: twee
kinderen spelen inmiddels in het

Drechtsteden Jeugd Ensemble,
vijf kinderen hebben vioolles genomen en twee zijn er op percussie les gegaan. Het lijkt mij een
geweldig goede keuze van De
Fontein om hun leerlingen deze
kans te bieden. Voor dit project
zijn ontzettend veel muziekinstrumenten nodig. In Amsterdam,
waar het allemaal begonnen is,
heeft men een instrumentendepot, waar de instrumenten ook
worden onderhouden. In Dordt
heeft men een zeer klein depot,
dat moet zeker uitgebreid. Dus
als u thuis een instrument heeft
dat u niet meer gebruikt, neemt
u dan contact op met Leerorkest
Drechtsteden, zodat er een kind
blij mee kan worden gemaakt.
Tekst en foto’s: Anje van Inzen

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

Weizigtnieuws

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

Herfstknutsels bij Weizigt
Wat kun je allemaal voor leuke
dingen doen in de herfstvakantie? Je hoeft je echt niet te
vervelen, want tijdens de hele
herfstvakantie kon je leuke
dingen doen bij Weizigt. Ik
was erbij op woensdag 24
oktober.

Knutselen met kastanjes

’s Morgens kon je van kastanjes
allerlei leuke dingen maken: spinnenwebben, beestjes en poppetjes. We gingen eerst nog even
zoeken in het park of we nog meer
kastanjes konden vinden. Nou,
dat viel een beetje tegen. Er lagen ontzettend veel bladeren op
de grond, maar de kastanjes konden we niet vinden. Wel lagen er
nog genoeg eikels en de stekelige
schillen die om de kastanjes heen
zitten, maar we moesten het doen
met de kastanjes die Kirsten (de
workshopleidster) zelf had meegebracht en gelukkig waren dat
er ruim genoeg.

Spinnenwebben

Daarna ging iedereen aan de
slag. Wat was het soms lastig om
een stokje in een kastanje vast te
prikken, maar de aanhouder wint.
Het lukte gewoon en er werden
ontzettend leuke spinnenwebben
gemaakt en kastanjepoppetjes en
beestjes. Iedereen was supertrots
op het resultaat. De ochtendgroep
ging met een tevreden gevoel
naar huis.
Anje van Inzen

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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Halloween-pompoenen werden
ook geknutseld

Dierenverhaal

Waar slaapt jullie kat ‘s nachts?
Enkele katteneigenaren in
onze wijk geven hun kat de
vrijheid om zelf te beslissen of
hij naar buiten wil of binnen
wil blijven. Als buurtbewoonster en dierenvriendin vind ik
het behoorlijk zielig dat er ‘s
nachts katten in de kou door
mijn tuin rondlopen.

in het verkeer. En katten kunnen
soms heel ver van huis weggaan.
Je kat binnenhouden ‘s nachts is
gewoon beter,want dan lopen ze
geen risico.
Tekst en foto’s:
Dita Vogelezang-Heinsdijk

Ooit vertelde mij een dierenarts
dat het beter is om katten ‘s nachts
binnen te houden. Ook de Dierenambulance waarschuwt voor
veiligheid. En zijn ze binnen, dan
lopen ze niet onder een auto.
Vooral in de nacht en in de vroege
ochtend worden de dieren aangereden. De katers gaan natuurlijk achter de krolse poezen aan,
vertelde de dierenarts verder en
ze vechten met andere mannetjes. Vooral de jonge katten die
dit voor het eerst meemaken, zijn
dan erg wild. Net pubers eigenlijk.
Ze kijken niet, zijn onvoorzichtig
en worden in deze tijd vaker aangereden. Deze aanrijdingen hebben vaak ‘s nachts plaats: de katten zijn dan het minst zichtbaar

Deze kat komt dagelijks in mijn tuin rondlopen, overdag en ook ‘s
nachts. Soms miauwt hij dan ook en in de kou lopen is dan ook niet fijn.
Wees verstandig en diervriendelijk en hou uw kat binnen ‘s nachts!

Poolse winkel Swojska Chata BV aan de Brouwersdijk

Tien jaar is de Poolse winkel
in Oud Krispijn bekend, nu is
deze winkel gevestigd aan de
Brouwersdijk 30C. De winkel
was eerst twee jaar in de Bosboom Toussaintstraat.

In de winkel hebben klanten heel
veel keuze en liggen en staan er
een heleboel Poolse produkten
zoals koffie, thee, melk, brood,
bier, wijn en conserven. Dus het
is een Poolse Supermarkt en iedereen is er van harte welkom.
De eigenaar heet Remigiusz
Kruszelnicki en hij heeft ook nog
andere winkels in Roosendaal en
in Naaldwijk en hij werkt ook ‘s
nachts. Zijn vriendelijke vrouw en
haar dochters ontmoette ik in de
winkel en één dochter Magdalena

Oleksiak vertelde mij veel over de
winkel, waar verschillende talen
gesproken worden, zoals Engels,

Nederlands en Pools natuurlijk.
Er komen nu meer klanten in de
winkel aan de Brouwersdijk. De

winkel is de hele week open van
acht uur ‘s morgens tot tien uur
s’avonds. De Poolse Specialiteit

liet Magdalena mij zien, dat is een
pakketje Homemade Dumplings
with meat, (vlees dus en lekkere
worst). Met haar zus liet ze mij
een wand zien met verschillende
wijnen. Eén broer helpt ook mee
in de winkel en buiten zag ik een
ruim assortiment fruit en groente
liggen.
Klanten met auto’s kunnen dan
ook hun auto voor de winkel parkeren en hun boodschappen in
de Poolse winkel halen, waar dus
veel keus is voor de klanten. Een
goede reden om er eens naar binnen te lopen. De vriendelijke verkoopsters ontvangen u graag!

Thuis in Krispijn
Er wonen zo’n duizend mensen uit Somalië in de Drechtsteden, waarvan er veel in
Krispijn en Crabbehof wonen.
Vijftig daarvan zijn actief in
Stichting Drechtsom.

fiscalist. Hij staat dit jaar met collega’s wederom op de beursvloer,
nu als aanbiedend bedrijf. Voornaamste doelgroepen binnen de
Somalische gemeenschap. De
Stichting is er uiteraard voor iedereen. Maar speciale zorg en
aandacht gaat uit naar jongeren
en vrouwen. Jongeren worden
geholpen met huiswerkbegeleiding. Hoger opgeleiden uit de Somalische gemeenschap doen dit
zelf. Voor vrouwen worden bijeenkomsten georganiseerd waarin ze
vertrouwd worden gemaakt met
het Nederlandse dagelijkse leven
en de taal.

Deze Stichting heeft als hoofddoelstelling de maatschappelijke
en sociaal-economische positie
van de Somalische gemeenschap
in de Drechtsteden te verbeteren.
Het thuis van de Stichting is Patersweg 53 in Oud-Krispijn, jullie
weten wel bij de groeituinen. Ik
sprak bestuurslid Adan Ashkir.
Hij maakte me wegwijs in wat de
Stichting allemaal doet.

Kruisbestuiving

Werk voor noppes

Stichting op eigen benen en zonder winstoogmerk Het werk wordt
allemaal voor noppes gedaan. De
Stichting bestaat van donaties,
giften en eigen bijdragen van de
leden. Dat het voor noppes gedaan wordt betekent niet dat het
weinig betekenis heeft. Integendeel, het zorgt ervoor dat iedereen zich sterk betrokken voelt.
Waar staat de Stichting voor en
hoe werkt ze daaraan? Adan en
ik hebben hier uiteraard lang bij
stilgestaan. Het belang is groot.
Onderstaande tekst haal ik van
hun website. Deze is klaar maar
er wordt nog een host gezocht om
online te kunnen gaan.
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Tekst en foto’s:
Dita Vogelezang Heinsdijk.

Vrijetijdsactiviteiten

In de Drechtsteden woont een
grote groep vluchtelingen van
Somalische nieuwkomers en een
groep die langer dan vijf jaar in
Nederland woonachtig is. Deze
groepen kenmerken zich door integratieproblemen, samenhangend
met het grote verschil tussen de
oorspronkelijke Somalische- en
de Nederlandse cultuur. De meest
in het oog springende problemen zijn: onverwerkte trauma’s,
cultuurverschillen, de langdurige
oorlogssituatie in Somalië, wantrouwen jegens overheidsinstanties, een laag opleidingsniveau,
een slechte maatschappelijk positie, onvoldoende beheersing van
het Nederlands en onvoldoende
kennis van de Nederlandse sa-

menleving, onderwijs en arbeidsmarkt. Concrete aanleiding voor
het oprichten van Drechtsom is
de geïsoleerde positie van de
Somalische gemeenschap in de
regio Drechtsteden en hun achterstandssituatie.’ ‘Wat
Wat opvalt is
de grote behoefte aan informatie
over de samenleving en vrijetijdsactiviteiten. Somaliërs ervaren problemen met de integratie.
Beheersing van het Nederlands is
er een van, meer dan gemiddelde
werkloosheid en schooluitval, inactiviteit.

Ondersteuning

Wij organiseren diverse informatiebijeenkomsten en sportactiviteiten. Wij willen de Somalische
gemeenschap in de Drechtste-

den ondersteunen en begeleiden
naar weerbaarheid en financiële
zelfredzaamheid.’ De Stichting
zoekt het contact met de stad.
De Stichting zoekt en vindt ook
contact met de buurt (bewoners,
wijkteams en de wijkagent zijn
mooie voorbeelden), scholen (Da
Vinci is een partner), de gemeente (Baanbrekend Drechtsteden en
de Sociale Dienst zijn goede voorbeelden) en bedrijven waaronder
uitzendbureau’s. Vorig jaar waren
ze present op de Beursvloer. Zij
vonden er support voor de opzet
van hun site, alsmede voor computers en laptops voor huiswerkbegeleiding.

Stichting voor iedereen

Adan werkt zelf bij BDO en is daar

Een paar mooie successen.
Successen mogen genoemd
worden! In samenwerking met
de Stichting Schouder Eronder
gaat een aantal jongeren opgeleid worden tot verkeersregelaar.
En met R-Newt lopen afspraken
om sportactiviteiten en deelname
aan sporttoernooien op te gaan
pakken. Andere projecten en
activiteiten in De Groeituinen
leveren kruisbestuiving op. Met
het naaiatelier van Mathanja bij
voorbeeld is een samenwerking
in de maak.
Jan Janssen
Foto:Jeroen. Niemeijer.

Verse groenten van dichtbij, ook in Oud Krispijn
Veel van mijn kennissen krijgen verse groenten via ‘Het
Groenekratje’ en ‘Rechtstreex’. Een van de distributiepunten zit om de hoek in
Oud Krispijn, in de kinderboerderij van Weizigt.

Drechtstadsboer. Voor het Groenekratje werken ze samen met
Groeituinen en levert de Provincie Zuid Holland een bijdrage.
Het voordeel is niet alleen voor
de eters. Zij krijgen gezond eten
voor een mooie prijs op hun bord.
Ook de boeren krijgen bij deze
manier van werken een eerlijke
prijs: 60-70% van de verkoopprijs.
Verkoop via de supermarkten
levert hen gemiddeld zo’n 20%
van de verkoopprijs op. En nog
een voordeel, je eten komt van

Wat is er zo bijzonder
aan?

Zowel bij het Groenekratje als
bij Rechtstreex zijn de groenten
biologisch geteeld. Dat wil zeggen dat er geen vergif, kunstmatige bestrijdingsmiddelen met
een mooi woord, gebruikt wordt.
Ook kunstmest is uit den boze.
En je koopt ze zonder dat er onnatuurlijke stofjes aan worden
toegevoegd om ze langer ver te
houden of om de smaak en kleur
te versterken. Puur natuur dus!

Hoe werkt het?

Bij het Groenkratje kun je kiezen
uit wekelijkse porties voor 1, 2 of 4
personen. Afhalen kan bij één van
de afhaalpunten in de stad of bij
zorgboerderij de Zuidpunt. Voor
Krispijners is Weizigt om de hoek.

In Weizigt staat wekelijks een 2persoons proefpakket klaar. Het
Groenekratje kun je overigens
ook afhalen bij ‘De Groeituinen’
aan de Paterweg.

Keuze is groter

De groenten van het Groenkratje
komen van de zorgboerderij de
Zuidpunt op het eiland van Dordrecht. Deze boer teelt zijn producten niet alleen gezond. Hij
biedt ook werk aan mensen die
wat hulp nodig hebben. Het mes
snijdt aan alle kanten! Bij Recht-

dichtbij en legt dus niet honderd
of duizenden kilometers af voordat het op je bord ligt. Het is dus
supervers!

Hoe weet ik dit alles?

Ik ben gewoon een keer langsgegaan bij Weizigt. Jet heeft me
alles uitgelegd. Kijk eens op www.
drechtstadsboer.nl/groentepakket/ of www.rechtstreex.nl
Jan Janssen.
Foto’s: Jeroen Niemeijer

streex werkt het iets anders. De
keuze is groter en de producten
komen uit een groter gebied rondom het eiland van Dordrecht. Niet
alleen groenten maar ook vlees
en vis, fruit, kaas/boter/eieren en
andere dingen kun je bestellen.
Ook deze bestellingen kun je afhalen bij de kinder-boerderij van
Weizigt.

Wie zit er achter het Groenekratje en Rechtstreex?

Het Groenekratje en Rechtstreex
in Dordrecht is een initiatief van

WereldArmoedeDag werd
georganiseerd in de Buitenwacht
De Redactie van De

Op woensdag 17 oktober 2018
was er een druk bezochte bijeenkomst in De Buitenwacht
in Oud Krispijn.

Georganiseerd door het Platform
tegen Armoede Drechtsteden,
waarin ook het PvdA was vertegenwoordigd door Jacqueline

Stem van Krispijn
wenst u gezellige
Kerstdagen en de
beste wensen voor
het nieuwe jaar 2019.

van den Bergh. ‘s Middags was
er het gesprek met organisaties.
Vooral de wirwar aan regelgeving,
elkaar tegensprekende regelingen
is velen een doorn in het oog. Ook
werd er gepleit voor een betere
samenwerking tussen professionals en vrijwilligers.
Inge Stevens pleitte voor eenvoudige regelgeving en toegankelijke
dienstverlening. Ook bracht zij de
Stadsrommelmarkt onder de aandacht van zaterdag 3 november.
De Opbrengst is voor kinderen
op basisscholen. De Fancy FairRommelmarkt werd georganiseerd door Raad, College en
Griffie.
Gemeenteraad.

Recept van de maand: Citroen Schuimtaart
Benodigdheden:
Bodem:
250 gram biscuits
200 gram roomboter
Vulling:
Sap van drie citroenen
Rasp van schil van 1 biocitroen
400 gram gecondenseerde melk
6 Biologische ei-gelen
Schuim:
6 Biologische eiwitten
200 gram fijne kristalsuiker
½ theelepel zout
Bereidingswijze:
Maal de biscuitjes fijn in een plastic zak met een deegroller. Verhit
de boter kort op laag vuur. Roer
gesmolten boter erdoor. Zet het
in de koelkast. Klop de eig-gelen
tot ze romig zijn. Giet langzaam
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het citroensap erbij terwijl je roert.
Voeg dan de gecondenseerde
melk en citroenrasp toe. Roer
door elkaar. Giet de vulling op
de bodem en zet in een voorverwarmde oven op 100 graden voor
20 tot 25 minuten. Of totdat de

vulling stevig is. Haal de taart uit
de oven. Klop de eiwitten met
het zout luchtig. Voeg lepel voor
lepel de suiker toe en klop het
elke keer daarna. Kan ook in de
keukenmachine met de emulsieschijf. Schep het op de taart. Bak

het in een voorverwarmde oven
voor 10 tot 20 minuten of tot dat
het schuim kleur gekregen heeft.
Laat de taart afkoelen en zet hem
dan in de koelkast voordat je de
vorm verwijderd.

Eet smakelijk!
Tekst en foto’s:
Dawn Eve van Norden

Knet erspan end Hal owe n!
Wat was het spannend en wat
waren er veel kinderen prachtig geschminkt en
heel erg scary verkleed! Het betreft hier natuurlijk het
jaarlijkse Halloweenfeest in Oud Krispijn. Het feest in de wijk
dat hier mateloos populair is onder de jeugd. Ook dit jaar deden
er weer meer dan 130 kinderen en hun ouders mee met de tocht
in groepjes langs snoep- en spookhuizen dwars door de wijk.
Er werd gegild, gegriezeld en soms zelfs gehuild van de
spanning maar uiteindelijk kwam alles weer goed.
Bron: Dordt Centraal 30/10/2018

Foto’s J e roe n Nie me ije r

De Groeituinen
aan de Patersweg

Ik fiets er vaak langs. Op weg naar Ringer Sportplaza, om mijn lijf te pesten.
Eerst raakte het verwilderd. Daarna verdween het helemaal. Althans dat
dacht ik. Ik kwam er achter dat de Groeituinen nog steeds bestaan, in en
achter het oude schoolgebouw aan de Patersweg. En daar gebeurt veel meer.
Een gesprek met Mathanja Walinga en Nienke Blauw maakte me wegwijs.
Tot mijn verrassing heten het oude schoolgebouw en de ruimte rondom ‘Groeituinen’.
Zij huren het van de gemeente voor een
lage huur en kunnen dan ook weer anderen voor weinig geld aan een ruimte helpen. Naast de Groeituinen zelf zitten er
op dit moment een fietsreparateur, houtbewerkers, een cursusruimte voor schilderlessen, een naaiatelier, een ruimte om
te keramieken en een beginnend fotograaf.
Het Groenekratje (zie elders in deze krant)
heeft er een distributiepunt.

Verzwaringsdekens

Mathanja maakt met 6 vrijwilligers in het
naaiatelier verzwaringsdekens. Dat zijn dekens gevuld met grind, voor het gewicht.

Als iemand met bijvoorbeeld ADHD, autismespectrum stoornis of een andere vorm
van prikkelgevoeligheid daar onder ligt of
slaapt, komt hij/zij tot rust. Veel mensen
en vooral kinderen hebben er baat bij. In
de winkel kosten deze dekens echter honderden euro’s, en vanwege ‘onvoldoende
wetenschappelijk bewijs’ worden de kosten
niet vergoed door een verzekeraar. Voor
veel ouders zijn de kosten daardoor niet
te betalen, reden waarom Mathanja haar
atelier ‘De Zolderkamer’ begon. De vraag
overtreft de verwachtingen: het atelier
heeft een flinke wachtlijst. Iedere woensdag en vrijdag wordt er hard gewerkt om
al deze kinderen aan een deken te helpen.

Goed gesprek

In de ontmoetingsruimte is plaats voor een
goed gesprek, biljart of een spelletje. Er is
ook een mooie keuken. Hier worden kookworkshops gegeven voor zowel kinderen
als volwassenen. Met de eigen groeituin
is dit een prachtige combinatie.
DrechtSom is een organisatie voor Somaliërs die in de Drechtsteden wonen. Zij komen er samen. In een ander artikel geven
we hierover meer informatie.

Vrijwilligers
Verzwaringsdeken (foto: Jeroen Niemeijer)

Vrijwel de hele organisatie draait op vrijwilligers. Alleen de inloop kent enkele be-

Administratie & Belasting Adviesbureau
Is net zo enthousiast over uw zaak als u!

v.d. Werken

Administraties
Belastingzaken
Bedrijfsadviezen

Succesvol ondernemen vraagt om deskundige
begeleiding en een goede adviseur.
Wij zijn gespecialiseerd in het MKB en startende
ondernemers. Wij leveren tegen redelijke tarieven
maatwerk op het gebied van:
• financiële administratie en jaarrekeningen
• loonadministratie
• belastingzaken
• advisering
adm.vdwerken@tiscali.nl

Belt u ons voor een
vrijblijvend kennismakingsgesprek
v.d. Werken
Noordersteeg 3
3311 RV Dordrecht
T 078 630 01 55

De Groeituinen aan de Patersweg (foto: Jeroen Niemeijer)
taalde medewerkers, vanwege specialistische begeleiding. Bezoekers van de inloop
helpen mee aan de diverse bezigheden in
de Groeituinen. Het is voor hen weer een
stap nemen naar een verder leven in de
rauwe werkelijkheid buiten.

voor maakt. Dit diner wordt altijd gepland
op of rond volle maan. Mensen schijnen
dan het beste een goed gesprek te kunnen voeren. Het eerstvolgende diner is het
herfstdiner, dat plaatsvindt op woensdag
31 oktober.

Goed eten

Contact

’s Avonds na mijn gesprek met Mathanja en
Nienke ben ik er gaan eten. Ook dat kan,
elke dinsdag en donderdag, voor vier euro,
een maaltijd met hoofd- en nagerecht. Elke
laatste dinsdag van de maand is er Indisch
eten. Voor wie lekker, goedkoop en met
andere mensen wil eten. Deze keer boerenkool met worst en spekjes. Ik trof het
aan tafel, het was gezellig.
Één keer per seizoen is er tijd voor een uitgebreid driegangendiner. Dit diner, dat de
Groeituinen samen met het initiatief Simpel (H)eerlijk organiseert, is dé gelegenheid
voor iedereen die mee-eet om met anderen
te praten over de dingen die echt belangrijk
in het leven zijn. En vooral hoe je daar tijd

Wil je ook mee-eten (gewoon op dinsdag
of donderdag of speciaal met Simpel (H)
eerlijk), of meedoen met een kookworkshop, dan moet je je wel even van tevoren
aanmelden. Zo weten de koks, ook vrijwilligers, hoeveel eten ze klaar moeten maken
of hoeveel ingrediënten ze mee moeten
nemen. Aanmelden kan via:
de.groeituinen@gmail.com
Mathanja en Nienke worden beiden gedreven door één ideaal: een betere wereld
en een zinvol bestaan. En dat begint nu
eenmaal dichtbij, in de wijk.
Jan Janssen

Specialisaties

Fysiotherapie
Manuele therapie
Bekkenfysiotherapie
Oedeemtherapie
Dry needling
Medical taping
Medische trainingstherapie
Podoposturale therapie en podologie
Shockwave
Echografie
Claudicatio intermittens
COPD
Kaaktherapie
Back to golf
4xT methode

Fysiotherapie Sterrenburg
Dalmeyerplein 12
3318 CB Dordrecht

Telefoonnummer: 078 618 0449
info@fysiotherapiesterrenburg.nl
www.fysiotherapiesterrenburg.nl

Marketingcommunicatie voor de kleine
ondernemer die wil uitblinken
• inspiratie, frisdenken en anderskijken
• coaching bij het persoonlijk stappenplan
• praktische hulp bij het uitvoeren

Beter Voor Dordt vertegenwoordigt
uw belang in Krispijn.

Margriet Aalberts | 06 4317 6256 | www.zinsels.nu

Ted Bogers

Ted Bogers
Herman
van der Graaf

Horlogebatterijen
Los gekocht: =C3,50
Met inzetten: =C 4,95
Ook voor horlogebandjes
Leder: =C8,95
Metaal: =C11,50

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

Loudy
Nijhof

Osman
Soy

Paul
Hendriks

Nu ook bereikbaar via WhatsApp; 06 - 1220 1572

Door: Arie van Zanten, voorzitter OKBZ

DE STEM VAN

Samen aan de slag
voor onze wijk

DIE OUWE CRISPIJN
Topfeessies

Dit keer aandacht voor leefbaarheid, veiligheid plus regie en
steun voor bewonersinitiatieven en -organisatie in de wijk. Dit
zijn uitermate belangrijke speerpunten van de OKBZ, welke
in vorige artikelen wellicht wat onderbelicht waren door onze
focus op de verkeerssituatie her en der in de wijk en op de
toekomstplannen voor het Movado-sportterrein.

Leefbaarheid en
veiligheid

Het gaat ook in Krispijn om meer,
veel meer dan de kille cijfers alleen. Veel belangrijker, zo niet
bepalend, zijn de beleving en
de waardering van bewoners
zelf. Wat baat het een gemeente(raad) als er juist op 'schoon,
heel en veilig' in onze wijk stelselmatig is bezuinigd en het zwerfvuil vrijwel overal irritant en dominant aanwezig is?
Zonder een betrouwbare overheid vaart niemand wel, laat
staan dat een beroep op zelfredzaamheid en vooral eigen verantwoordelijkheid geloofwaardig is.
Veiligheid is meer dan de optelsom van het aantal (dalende)
aangiften en de conclusie dat
het steeds beter gaat. Dat gaat

het namelijk nou juist niet. Het Bewonersinitiatieven en
vertrouwen in de overheid - en in -organisatie
de politie - neemt dusdanig af dat Het bevreemdt ons dat vrijwel
burgers zelfs maar geen aangifte alle partijen de regie van groepen
meer doen.
bewoners hoog in het vaandel
hebben, maar er niet consequent
Zullen we het even concreet ma- mee om gaan. In de praktijk ligt
ken?
deze namelijk bij het ambtelijk
• Wie durft er 's avonds nog apparaat en de professionals
door het Weizigtpark te lo- van MEE en andere organisapen?
ties die er veelal zelf uitvoering
• Wie door de voetgangstun- aan geven. Dat doen ze, uiternel van Krispijn?
aard met de beste bedoelingen
• Waarom moeten we elke van de wereld, vrijwel uitsluitend
keer pleiten voor het open op basis van prestatieafspraken
houden van de politiepost? zonder enige ruggespraak met
bewoners in de wijk.
In termen van meetbare resul- Ze vullen het allemaal zelf voor
taten zijn we pas tevreden wan- ons in. En tja, dat is toch raar.
neer de waarderingscijfers voor Welke slager mag zijn eigen
leefbaarheid en veiligheid de ko- vlees keuren? Volgens ons moet
mende twee jaar met tenminste het roer op dit punt echt 180 graanderhalve punt stijgen!
den om.

Een ander aandachtspunt betreft
de (financiële) ondersteuning van
onze bewonersorganisatie die
zich inzet voor de wijk Krispijn.
Vindt u het normaal dat er wel in
toenemende mate een beroep op
georganiseerde bewoners wordt
gedaan en dat die dat geheel uit
eigen zak moeten bekostigen?
Dat ze geacht worden daarvoor
dan maar een wijkwens in te dienen? We houden met simpel: stel
gewoon jaarlijks een bescheiden
budget beschikbaar (bv €2500).
Dan hoeven we tenminste niet
met lucifers voor koffie langs de
deur.

suspecte lucht en de consumptie
van boontjes door Japie, aldaar
aanwezig, waarna prompt werd
overgegaan tot restauratie van
de orde zoals die was vòòr dit
incident.

dere personele transportmiddelen alhier in 't kwartier in brand,
zodat ons danig gemotiveerd en
geuniformeerd personeel er alles aan kan doen om deze heerschappen een terecht poepske
te laten ruiken, zulks mogelijk
met de vriendelijk aangeboden
assistentie van voornoemde Japie, die hiertoe vooraf wel een
kommetje bonensoep hoopt te
mogen nuttigen.

Plisieberichten

In het kader van volledige openheid en transparantie informeert uw plisie u bij deze over onlangs gepasseerde incidenten en andere perikelen met dit keer de volgende voorvallen
welke wij u zonder overschrijding der geheimhoudingsplicht
Brandstichting
noch schroom mogen mededelen (want oud nieuws).

Gaslucht

In verband met een waarschijnlijk volledig verzonnen vermoeden ener verdachte alsmede
mogelijk explosieve gaslucht
in een lokaal van een niet nader genoemd instituut voor

elementaire kennisverstrekking
aan minderjarigen, is door onze
spuitgasterij besloten tot evacuatie van een deel van het eiland
en zulks tot het moment waarop geconcludeerd werd tot een
rechtstreeks verband tussen de

Goed nieuws voor iedereen: je hoeft je kapotte strijkijzer,
tosti-apparaat, stofzuiger, waterkoker, speelgoed, fiets,
favoriete broek, jas e.d. niet meteen weg te gooien.
Het Repair Café helpt mee om
onze wijk duurzamer te maken,
spullen een tweede leven te geven, minder verspilling te hebben
en armoede te bestrijden.
Al sinds mei 2016 heeft Krispijn
een Repair Café in Wijkcentrum
De Koloriet. Gooi spullen die het
niet meer goed doen dus niet zomaar weg, maar breng ze elke
laatste zaterdag van de maand
van 10:00 uur -13:00 uur naar het
Repair Café in De Koloriet.

Een team van zes enthousiaste
vrijwilligers zullen samen met jou
je kapotte spullen, uiteraard indien mogelijk, repareren.
Reparaties zijn doorgaans gratis.
Soms worden er kleine bijdragen
gevraagd, bijvoorbeeld wanneer
er onderdelen voor fietsen gekocht moeten worden.
Het Repair Café kunt u vinden in:
Wijkcentrum De Koloriet
Jacob Marisstraat 70
3314 TK Dordrecht
Vo o r i n f o r m a t i e k u n t u t e recht bij Dursel Buyukodabasi
0652869536 of 078 6132103 van
Sociaal Team Krispijn.
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Het doet ons tevens deugd u
mede te kunnen delen dat enigen
onzer dienders zijn overgegaan
tot de arrestatie, verbalisatie en
subsequente inhechtenisatie van
individuen, welke geruster harte
beticht konden worden van het
wederrechtelijk steken van meer-

De OKBZ gaat ervoor! Doe je
ook mee?
Bereikbaarheid OKBZ:
email: jan.plus@live.nl

Uw eigen Wijkhoofdcommissaris
der Plisie te Krispijn
Dhr. Mnr. Hr. van der Grootknoop

Heppuut gehoord? De koning
was in Dordt. In ons Hof. Voort
feessie van de "Ode aan de
synode" . U weet wel. Dasse
de bijbel na potdorie toch de
nodige eeuwe eindelijk es in
gewone werkmanstaal ginge
vertale. En dasse die Van Oldenbarneveldt toen eindelijk
es een koppie kleiner konde
make. En dat Hugo de Groot
niet wis hoe snel ofdattie het
land uit mos komme. Dat feessie, ja.
En dat mog wat koste, hoor!
Sodeballe. Protokolle van hier
tot kweetnie waar. De halve
stad belegerd. Maar dan hejje
wel een leuk plaattie van onze
eigen kliek hotemetote naast
koning Alex. Opt sjoernaal int
ganse land. Helemaal top.
Enne, heppuut gehoord? Vlakbij datzelfde Hof gaan ze een
leuk standbeeld neerkwakke
van Willem De Zwijgerd, voorvader van koning Alex. Niet
dattie hier iets te zoeke hep,
maar zoon beeldje kost een arrem en een been en wij krijgennet mooi voor nop! Daar zouwe zelfs die zunige De Wittjes
nooit over kenne zeure, toch?
En je kennet zòòò leuk onthulle
als Dordtse bobo zijnde. Effe
snel wat peperdure protokollekes in mekaar draaien, blik
sekjoeretie ope trekke. Dat kost
dan weer wel wat, maar, hé, de
De Wittjes zijn dood en zo komme die regentekoppe toch mooi
weer effe overal op de deurmat
te legge. Niet dan, waar toch?
Enne, heppu ook gehoord dat
De Passie met Pase naar Dordt
komp? U weet wel. Dan zeulen
ze al smartlappe lallend zo’n
dertig kilo aan tl-buize door
een select stukkie stad (mij lijk
een tochie van De Koloriet naar
De Buitenwacht via het Movado-terrein heel aardig, maar dat
zallet wel nie worde). Mojje wat
voor over hebbe. We make een
leuk budgetje en knalle daar
nogges vier keer overheen,
maar dan hejje ook hele boeke
vol protokolle en op elke Dordtenaar een scherpschutter. En
bovenal: mag onze lieve heer
ookes met Dordts glorie op de
foto.
Enne, o ja, ook dit jaar geen
Sinterklaasintocht over de
Brouwersdijk. Hoe of dat Klaas
op die knol vannum vanuit de
stad in Crabbehof terecht komp,
dammag Joost wete. Maar niet
meer zoas vroeger over de
Brouwersdijk dwars door Krispijn heen. Want das harstikke
gevaarlijk en daar komp veuls
te veul gedoe bij kijke. Oftewel:
heul duur. Dus: weggeprotokolliseerd. Tegelijk met braderieen en zo nog wel het één en
ander aan leuke wijkdingetjes
met niet genoeg eksposjeur.
Hale ze potdorie toch hooguit De Stem van Oud-Krispijn
maar mee.
Crispijn van Outgaerden

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

Vroege kerst op het Hofje van Krispijn aan de Goeverneurstraat (foto: Ad Bosch)

Activiteitenoverzicht

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

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

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

December is een feestmaand.
Iedereen zou dan met familie,
vrienden, kennissen en buren
deze maand feestelijk moeten
doorbrengen. Ook wij van MEE
vinden het belangrijk dat we genieten van elkaars gezelschap
en dat we in het kader van onze
strijd tegen eenzaamheid iets gezamenlijks doen.
Vandaar dat we samen met de
Dordtse Diamanten en het project
‘je levensverhaal’ en het Da Vin-

ci-college (locatie Patersweg) een
kerstdiner organiseren op woensdag 19 december om 18.00 uur
in wijkcentrum De Koloriet aan de
Jacob Marisstraat 70.
Dit diner is bedoeld voor wijkbewoners die het financieel niet zo
breed hebben en die niet zo veel
contacten hebben en die een gezellige avond willen hebben met
andere wijkbewoners.
We hopen op een grote opkomst

Omdat we voorbereidingen moeten treffen, is aanmelden vereist.
Stuur een mail naar:
dursel.buyukodabasi@meeplus.
nl of bel haar op nummer 06
52869536. Je kunt ook op maandagochtend naar De Koloriet komen en je persoonlijk bij Dursel
aanmelden.

Activiteiten in De Koloriet en
in De Prinsemarij
Activiteit Wanneer Voor wie Kosten Waar

Info & Melden

Verwendag
Mantelzorgers

Dursul
Buyukodabasi
06-52869536

Sinterklaas

16 nov
9-13 uur
24 nov

Mantelzorgers

Geen

Wijkbewoners

Geen

Koloriet

Prinsemarij

Abdellah el Hardouz
06-12960326

Dordtse
Diamanten

24 nov
12-18 uur

Kinderen

Geen

Koloriet

Abdellah el Hardouz
06-12960326

Sinterklaas

2 dec

Wijkbewoners

€2,50
p.p.

Koloriet

Giselle Servania
06-52883599

Helpportret

8 dec
11-16 uur

Iedereen
Geen
oud en jong

Koloriet

Giselle Servania
06-52883599

Lichtjestoer

18 dec
vanaf
18 uur

Wijkbewoners

Start:
Koloriet/
Fontein

Abdellah el Hardouz
06-12960326

19 dec
vanaf
18 uur

WijkbewoGeen
ners krap bij
kas

Koloriet

Dursul Buyukodabasi
06-52869536

20 dec
16-19 uur

Kinderen uit €1,00
de wijk

Koloriet

Giselle Servania
06-52883599

Wijk
bewoners

Koloriet

Giselle Servania
06-52883599

Kerstdiner

Kerstviering voor
kinderen
Kerstbingo

21 dec
vanaf
13 uur

Geen

Bingokaarten
vanaf
€5,00

Redactieteam:
Dita Vogelezang, Jeroen Niemeijer,
Ad Bosch, Anje van Inzen,
Jan Janssen, Dawn Eve van Norden

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
De Prikkel:
Open praatgroep;
iedere dinsdagmiddag
om 13.15 uur
Yoga:
Iedere donderdagmiddag
van 15.00 tot 16.00 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
Digitale vaardigheden:
Elke donderdag
van 12.00 tot 15.30 uur
Bijdrage € 0,50 per half uur
Summat:
Elke maandag
van 13.00 tot 17.00 uur
Jai Ho, Hindoestaanse soos:
Elke maandag
van 18.00 tot 21.00 uur
Voedselverdeling (Voedselbank):
Elke vrijdag 14.00 - 16.00 uur

www.buitenwachtdordrecht.nl
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

een redelijke prijs geadverteerd worden.
Informatie en tarieven kunt u opvragen

redactie. Plaatsing in de krant van ingezonden stukken is ter beoordeling van de

bij TIEN Plus:
T 078 750 89 66

COLOFON

verschijnt 5 keer per jaar
in een oplage van 6100 ex.
Redactieadres:
Wijkcentrum Koloriet
Jacob Marisstraat 70
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en dat we een geslaagde avond
met elkaar hebben en het wijkgevoel uit zullen stralen.

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: 10 januari 2019

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

