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Groene tuintjes, ook in Krispĳn?
Het Platform Duurzaam Dordrecht had 13 maart in Weizigt een bĳeenkomst
over groen in de stad, de wĳk, de buurt en je eigen tuintje.
Dat groen in je omgeving beter
is voor de gezondheid, is al lan-
ger bekend. Zo weten we dat
groen mensen minder gespan-

nen maakt, het zet mensen aan
tot bewegen, het draagt bĳ aan
een gezonde ontwikkeling van
kinderen.Mensen gaan ook snel-
ler met elkaar een praatje maken
als de buurt en wĳk groener zĳn.

Vele redenen
Naast gezondheid draagt een
groen tuintje ook bij aan duur-
zaamheid. Doordat de tuin zelf
meer water kan opvangen komt
er minder in het riool en komen
er bĳ hoosbuienminder overstro-
mingen uit de waterputten. Groe-
ne tuinen zijn een broedplaats
voor insecten en bĳen en geven
verkoeling als het warm is.
Niet onbelangrĳk: natuur rond je
huis en in je eigen tuin verhoogt
ook de waarde van je huis. Het
is ook vaker goedkoper dan een
betegelde tuin. Daar staat tegen-
over dat je er wel wat meer werk

aan hebt. Maar dat levert weer
plezier en rust op.

Vele mogelĳkheden
Het gaat niet alleen om mooie
parken, Weizigt is er één van
in Krispijn, en groene plekjes
in de wijk. Mensen kunnen er
zelf ook iets aan doen. Op de
bĳeenkomst werdenmooie voor-

beelden gepresenteerd. Eén er-
van is: ‘Tegel uit je tuin en groen
erin’; operatie Steenbreek heet
dat. Een ander is dat bewoners
openbaar groen in eigen beheer
kunnen nemen. Nog andere mo-
gelĳkheden zĳn: groen komt aan
de gevel van je huis, een regen-
ton om water op te vangen. Bĳ
HVC kunnen inwoners van Dordt

gratis een aanhanger lenen voor
grotere groenklussen. In Krispĳn
is er een uitleenschuur voor tuin-
gereedschap op het Mauveplein
2a.

Wil je meer weten, neem dan
even contact opmet de redactie.
Wĳ helpen je verder.

JJ

Groen en gezond, JN

In november zag ik opeens een bekend gezicht in het programma van Jeroen
Pauw. Het was Els Hauser en het onderwerp van gesprek was werkende armen
in Nederland.

Een eenoudergezin runnen en
parttime werken: dat wordt lastig

Els heeft een baan bĳ De Buiten-
wacht voor 20 uur per week en
daarbij ook nog de zorg voor
haar gezin met twee kinderen
en is hier in het welvarende
Nederland in de categorie
‘arm’ beland. Je werkt
wel, maar door parttime
te werken verdien je on-
der het bestaansmini-
mum en daar moet je
het mee doen.

Naast je werk heb je de zorg voor
je kinderen en dat is het dan.

Eén miljoen mensen in
armoede
In Nederland vallen ongeveer 1
miljoen mensen in deze catego-
rie, onder wie 280.000 kinderen
die opgroeien in armoede. Deze
mensen komen wel in aanmer-
king voor bepaalde toeslagen,
maar in sommige gevallen moet
je deze toeslagen weer terugbe-
talen. Dat geld heb je natuurlĳk
al uitgegeven, want dat had je
hard nodig. Zo kan iemand in de
schulden raken. En dan ben je
nog weer verder van huis. Wat

een uitzichtloze situatie lĳkt
mĳ dat.
De uitzending bij Jeroen
Pauw maakte veel indruk.
Het wasmet 1,2miljoen kĳ-
kers niet alleen de best be-
keken uitzending ooit, het le-
verde Els ook een uitnodiging
op van de Tweede Kamer,
waar ze in een bijeenkomst
met zeven Kamerleden haar
verhaal mocht vertellen.

Weinig geld: hoe
doe je dat?
In het verleden heeft Els
een beroep moeten doen
op de Voedselbank. Nu
hoeft dat nietmeer,maar het
blĳft ontzettend oppassen
met boodschappen doen.

‘Kleding koop ik alleen tweede-
hands en ik ga één keer per jaar
naar de kapper voor €12,50. Als
er iets kapotgaat moet ik uitdok-
teren hoe dat vervangen wordt,’
vertelt Els. Op vakantie gaan lukt
net wel. In het verleden heeft ze
een keer geld moeten terugbeta-
len aan de belastingdienst en het
UWV, die tĳd is allang voorbĳ en
dat geeft rust.
Sinds half februari heeft ze er
een baan bĳ. Naast haar werk-
zaamheden bĳ De Buitenwacht
werkt ze één middag in de week
als wĳkchef bĳ Rechtstreex, een
webwinkel waar je lokale land- en
tuinbouwproducten kunt kopen.
Dat geeft haar een beetje finan-
ciële lucht. Het is totaal anders
dan wat ze nu doet, sjouwenmet
zware kratten bĳvoorbeeld.

Hoe ervaren haar kin-
deren de financiële
situatie?
In de uitzending bij Pauw ver-
telde Els dat ze geen iPad voor
haar dochter kon kopen. Diverse
mensen reageerden en wilden
haar een iPad sturen. Maar daar
ging het haar niet om en ze is
dus ook niet ingegaan op deze
reacties. Misschien vindt ze het
wel erger dat ze nooit nieuwe kle-
ren voor haar dochter kan kopen.
Haar zoon kreeg nog wel eens
kleding van zĳn vader.

Els was veel tĳd en energie kwĳt
aan de opvoeding van haar zoon.
Daar moest ze de nodige zorg

en ondersteuning bĳ vinden. Het
kwam erop neer dat ze vaak bĳ
een nieuwe instantie zeer uitge-
breid en zeer tĳdrovend de situ-
atie moest toelichten. Ieder jaar
andere regels, andere normen,
met andere contracten, andere
aanbieders en toch niet de on-
dersteuning krijgen die je no-
dig hebt. ‘Ik zou willen dat men
stopt met de focus op kosten en
aanbestedingen en vermarkten
van zorg. Zorg ervoor dat als je
een langdurig probleem hebt je
iemand daar structureel op kunt
aanspreken,’ aldus Els. Sinds
februari zit haar zoon op een
entree-opleiding. Zĳn doel is om
een startkwalificatie voor de ar-
beidsmarkt te verkrĳgen. Hĳ wil
werken en geld verdienen.

Tĳd vinden voor jezelf
is lastig
Els omschrijft haar situatie als
een soort eenzaamheid. Naast
haar werk en het huishouden
heeft ze geen tĳd voor zichzelf.
‘Gewoon ’s avonds de deur uit
kunnen lopen om iets leuks te
gaan doen, dat zou ik leuk vin-
den’, zegt ze. Over een jaar of
drie, vier, als haar dochter wat
ouder is, gaat het misschien al
anders. Een netwerk kun je niet
opbouwen en onderhouden als je
er zelf geen tĳd voor hebt.
Het is al met al passen enmeten,
niet alleen met geld, maar ook
met tĳd, als je hard werkt en in
je eentje een gezin moet runnen.

AvI
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Doei!

Dierenverhaal
Geboortegolf bĳ Weizigt

Dinsdag 12 maart, begin
van de middag, is dwerg-
geit Abby op Stadsboer-
derĳWeizigt bevallen van
drie gezonde geitenlam-
metjes, 2 jongens (bok-
jes) en 1 meisje (sikje).
Later die middag beviel
dwerggeit Kristie ook van
2 gezonde lammetjes, 1
bokje en 1 sikje!

Afgelopenmaandagwerd de eer-
ste geboorte van het jaar al ge-
vierd met de geboorte van een
Ouessant-lammetje, maar met
de geboorte van de drie geitjes
van Abby en de twee geitjes van
Kristie is de geboortegolf een feit.
En er zĳn nog meer dieren op de
Stadsboerderĳ in blĳde verwach-
ting!

2 Spenen
Bijzonder is dat dwerggeiten
meestal 2 lammetjes krijgen.
Dwerggeiten hebben namelijk
ook maar 2 spenen. De drieling
moet dus delen en in de regel
gaat dit altijd goed. Ze drinken
om beurten bĳ hun moeder.

Abby, Kristie en hun lammetjes
verblijven in de stallen van de
Stadsboerderĳ en gaan, als het
weer wat beter wordt, lekker naar
buiten.

Kom ze bewonderen
Vanaf woensdag is iedereen van
harte welkom om onze Abby,
Kristie en hun lammetjes te ko-
men bewonderen en een lekker
beschuitje met muisjes te eten.
De Stadsboerderij is elke dag
geopend van 09.00 uur tot 17.00
uur.

Duurzaamheidscentrum
Weizigt

De Ds. J. Bogermanschool gaat voor
een Afvalvrĳe School

Donderdag 24 januari
ging de Ds. J. Bogerman-
school als derde Dordtse
basisschool van start als
Afvalvrije School. Wet-
houder Rik van der Lin-
denverzorgde samenmet
docent Sander Smits de
aftrap voor de ruim 250
leerlingen. Ook HVC was
aanwezig, mét een grote
vuilniswagen, ommet de
kinderen het scheiden
van afval te bespreken.
De Afvalvrije School is
eensamenwerkingtussen
de gemeente Dordrecht,
HVC en Duurzaamheids-
centrum Weizigt.

In het bĳzĳn van alle leerlingen,
docenten, wethouder Rik van der
Linden en chauffeur van HVC
JoyceMakkenze, ging donderdag
24 januari de Ds. J. Bogerman-
school officieel van start alsAfval-
vrĳe School. Met een spannende
afvalquiz en een heus afvallied,

gezongen door alle leerlingen,
docenten én de wethouder, werd
dit moment gevierd.

Afvalvrĳ heel logisch
‘Als school zĳn we al jaren actief
op het gebied van afval oprui-
men en afval scheiden’, aldus
adjunct-directeurGerard deHeer.
‘De stap naar het worden van een
geheel Afvalvrĳe School is dan
ook eigenlĳk een hele logische.
Het is belangrĳk dat we onze kin-
deren het goede voorbeeld geven
zodat zĳ het als iets heel vanzelf-
sprekends gaan zien om bewust

om te gaan met afval.’

Nieuwe afvalbakken
Uit handen van HVC krijgt de
school twee extra afvalbakjes per
lokaal uitgereikt. In elke klas ko-
men nu vier bakken te staan. Een
bak voor oud papier, een voor gft,
een voor pmd (plastic, metaal en
drankpakken) én een klein bak-
je voor restafval. Uiteraard haalt
HVC al het afval gescheiden op.
Alle leerlingen krĳgen daarnaast
ook een drinkbeker, want drink-
pakjes maken een groot deel
uit van het restafval. Zo worden

ook de ouders/verzorgers van
de kinderen gevraagd om mee
te helpen het restafval op school
te verminderen.

Wat moet waar?
Naast nieuwe afvalbakken krĳgen
de leerlingen van HVC ook uitleg
over het goed scheiden van afval
enwaaromweeigenlĳk afvalmoe-
ten scheiden. Joyce Makkenze,
chauffeur van HVC, legt de leer-
lingen precies uit wat in welke bak
moet en test ook alvast de kennis
van de leerlingen zelf. ‘Gelukkig
weten jullie al ontzettend veel, dat
gaat hier helemaal goed komen!’
Om de leerlingen nog een extra
geheugensteuntje te bieden, komt
er in elke klas een speciale pos-
ter te hangen waarop de kinde-
ren precies kunnen zien wat er in
welke bak moet. Daarnaast kan
de school gebruikmaken van het
brede lesaanbod van Duurzaam-
heidscentrum Weizigt en HVC.
Ook Afvalvrije School worden?
Meer informatie over deAfvalvrĳe
School en hoe je als school zelf
ook afvalvrij kunt worden, is te
vinden op www.weizigt.nl.
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Barbie 60 jaar
Eigenaar Paul Bouman
van de Barbieshop PM
Collectibles aan de Brou-
wersdijk verkoopt nog
steeds met veel plezier
Barbiepoppen. Veel klan-
ten komen hier speciaal
voor naar deze bijzon-
dere winkel in Krispijn.
Via de webshop komen
bestellingen uit het hele
land.

Al 33 jaar zĳn Paul Bouman met
zĳn vriend Martin Barbiespecia-
listen! Ze zĳn gespecialiseerd in
Barbie en andere Fashion Dolls.
Collectors editions, ultra-limi-
ted editions, vintage Barbies en
natuurlĳk ook de nieuwste “pink
box” Barbies. Meer dan 1.000
exclusieve Barbies hebben ze
op voorraad.

Zuidelĳk stationsgebied
Het is lang stil geweest rondom het vernieuwen van
het Zuidelĳk Stationsgebied. De redactie van de Stem
vanKrispĳn zag onlangs tweewethouders op de buis
verschĳnen. Wethouder Stam vertelde enthousiast
over met name het Weizigtpark en de mogelĳkheden
die het nog meer van en voor de Dordtenaren kan
bieden. Wethouder van der Linden gaat vooral over
verkeer, bereikbaarheid van het station, fietsenstal-
ling en natuurlĳk hoe dat duurzaam kan en moet.

worden opgelost. Niet alleen de
gemeente, ook iedereen die het
milieu hoog heeft, vindt datOpen-
baar Vervoer en de fiets de ruim-
te moeten krĳgen. Het plan is dat
er een fietsenstalling komt voor
2100 fietsen. Dit gebouw is ook
de nieuwe entree van het station
vanaf deze kant. Er komen na-
tuurlĳk zonnepanelen op het dak.
Het ontwerp van de fietsenstalling
wordt zo dat het station duidelĳk
zichtbaar wordt. Niet zo rommelig
als nu.

Op de tweede plaats wil de ge-
meente van de nood een deugd
maken en tegelĳkertĳd kĳken naar
het hele Weizigtpark. Hoe dat
moet gaanworden is nog niet be-
kend.Het schetsontwerp dat er ligt
wordt nog dit jaar tot een definitief
ontwerp uitgewerkt. Daarna volgt
pas de uitvoering. Het schetsont-
werp van het Weizigtpark is met
alle belanghebbenden opgesteld.

JJ

Q-buzzen krĳgen
eigen oplaadpaal

Tenminste als alle plannen doorgaan. Qbuzz kan de grond zo’n 8 jaar huren van
ontwikkelaar Van Pelt, de eigenaar van de grond. Deze wil er eigenlĳk kantoren
op bouwen maar dat gaat voorlopig niet door.

Het aantal oplaadpalen wordt
37, voor evenzoveel bussen. Als
de bussen op het terrein van de
Weeskinderendĳkworden opgela-
den bespaart dat hen een rit naar
De Staart. Dat is tĳd en dus geld.
De remise aan de Baanhoekweg
wordt dan ook verlaten.

Remise Qbuzz
Burgemeester enwethouders van
Dordrecht hebbenal op 26novem-
ber vorig jaar een vergunning ge-
geven. Volgens de publicatie gaat
het om ‘het tĳdelĳk plaatsen van
kantoorunits, alsmede het inrich-
ten van het terreinmet verharding,
eenwasplaats en overige inrichtin-

gen en het plaatsen van een nieu-
we erfafscheidingen ten behoeve
van de remise Qbuzz Dordrecht
voor een periode van 8 jaar’.
Zoals gepland kunnen de bussen
al opladen vanaf 1 april. De rest
van hetwerk is 3weken later klaar.
Dan gaat ook het kantoor over
naar de Weeskinderendĳk.

JJ

Op voorstel van het college heeft
de gemeenteraad een hoop geld
over om dat alles uit te voeren. Zĳ
hebben € 3,527 miljoen gereser-
veerd. Hiervanwordt € 8,7 ton ge-
bruikt om alle noodzakelĳke voor-
bereidingen te treffen die voor de
uitvoering nodig zĳn. Hierbĳ is te
denken aan concrete plannen,
vergunningen, contracten.
De gemeente is niet de enige die
geld stopt in de vernieuwing van
het gebied: ProRail stopt er 3,55
miljoen in, de provincie 3,27 mil-
joen en de Drechtsteden dragen
6 ton bĳ. Dat brengt het totaal op
10,95 miljoen. Daar kun je best
wat voor doen.Alle bedragen zĳn
nog onder enig voorbehoud. Ze
staan pas vast als de handteke-
ning gezet is.

Op de eerste plaats moet het
tekort aan fietsparkeerplaatsen
aan deze kant van het station

Foto’s: JN

Paul Bouman
Foto’s: DVH

Kinderen en volwassenen heb-
ben veel keus in de gezellige en
ruim gesorteerde winkel, die ook
alweer 33 jaar bestaat.

Zoekt u naar een Barbie op de
website (www.pmcollectibles.
com), maar kunt u deze niet vin-
den? Bel of mail naar de winkel.
Nog niet alle Barbies zĳn aan de
site toegevoegd.
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Serge Bomius is de nieu-
we directeur van de Pius
10 school. Hij is ook de
directeur vandeDonBos-
coschool in Crabbehof. In
augustus vorig jaar was
hij als interim-directeur
gestart op de Pius 10
school en per op 1 maart
officieel gestart.

Serge Bomius woont in Dubbel-
dam, maar is geboren in Krispĳn
en werkt 5 dagen verdeeld over
de Pius 10 en de Don Bosco. ,
De vorige directeur van de Pius
10 school Pieter Remeijsen is
gepensioneerd en komt af en
toe nog terug als invaller.Serge’s
werk is vooral het aansturen van

Serge Bomius is de nieuwe directeur van de Pius 10 school en
is op 1 maart officieel gestart.

Kinderen laten bewegen op een speeltoestel bĳ de Pius 10
school is goed ook tĳdens leren.

Het schoolplein achter de Pius 10 school is een mooie ruime
plek waar de kinderen volop kunnen genieten.

Integrale school
Er komen kinderen met Neder-
landseenandere culturele achter-
gronden op de Pius 10. Hierdoor

Dagopvang in Pius 10
Kinderen kunnen al starten als ze
baby zĳn bĳ de dagopvang in de
Pius 10 school. Als ze 2 jaar zĳn,
starten de kinderen bĳ de voor-
school en met 4 jaar, gaan de kin-
deren naar de basisschool. Zĳn ze
12 jaar, dan nemen ze afscheid
van de Pius 10 school en gaan ze
naar het vervolg-onderwĳs.

kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar
terecht op de Pius 10. .

Kennis &vaardigheden
De school werkt, zoals alle scho-
len aan streefdoelen omde kinde-
ren veel kennismee te geven. De
directeur vertelt, dat leren gebeurt
met het hoofd,met het hart enmet
het lĳf. Bewegen is daarom heel
belangrĳk en draagt bĳ aan een
gezonde levensstĳl. Op de school
wordt steeds meer aandacht be-
steed aan vaardigheden voor de
toekomst, zoals kritisch en crea-
tief denken,mediawĳsheid en ICT
vaardigheden. Op die manier le-
ren de kinderen in vertrouwen.

Directeur Serge Bomius

onderwĳsprocessen en het aan-
sturen van het personeel. Als
Serge er niet is, dan is Marleen
Dirven aanspreekpunt. Zĳ is al-
leen locatieleider.

kan er aan goede burgerschap
gewerkt worden. De normen en
waarden worden uit het Katho-
liek geloof gehaald, maar ieder-
een kan zich thuis voelen op de
Pius 10. Per groep zitten er ge-
middeld 20 leerlingen in de klas.
Er werken 17 leerkrachten op de
school, waarvan 15 vrouwen en
2 mannen.

De kinderen buiten zie ik genie-
ten van een paar speeltoestellen
op het schoolplein en zwaaide ze
toe en wenste de directeur Serge
Bomius veel succes voor de Pius
10 school

DVH
Foto’s: DVH

Plisieberichten
Voormalig prix d’excellence speurneus en key crime
fighter (PESKCF) bĳ de politie en thans wegens uit-
stekende staat van dienst onder protest ingepromo-
veerd part-time interim manager communications,
counter receptionist, data processing tiger &cetera
(MCCRDPT&) ten burele van de plisie te Krispĳn, Dhr.
Rick Benson doet u kond van:

Vooruit danmaar, tjongejongejon-
ge, wat een wĳk, wat een werk.

Grote brand
Een woonverblĳf voor leeftĳds-
technisch uitgedaagden in het
Thurepark stond onlangs wel-
haast in lichterlaaie ware het niet
dat een massaal uitgerukt corps
pyrotechnici tĳdig de veroorzaker
(pannetje op gas) tot de orde wist
te roepen.

Inbraak
Tĳdens het wederrechtelĳk betre-
den door een aantal individuen
ener persoonlijke opslagruim-
te voor doorgaans schroeven
en bouten is onlangs in de Van
Goghstraat warempel een sie-
raad verdwenen, maar we zullen
ze weten te vinden!

Blĳf alert!
Teneinde omwonenden alert en
wakker te houden met het oog
op de tegenwoordige tĳden van
onrust en gevaar, doet onze
zeer gewaardeerde openbare
stadsvervoerder een proef waar-
bĳ het qui vive van deze omwo-
nenden speels geprikkeld wordt
middels een verhoginkje op het
dak der bussen met als gevolg
een donderend geraas door de
wijk telkens wanneer hierdoor
de maxhoogte-kettingen voor de
Krispĳntunnel een opdonder ont-
vangen van elke passerende bus.

Binnenloper
Wederom is uw beminnelijke
corps plisie erin geslaagd een
tsunamiaanprocessen verbaal uit
te schrĳven voor verkeersovertre-

dingen
o p d e
Pa t e r s -
weg, waar
het verkeer
er na de no-
d ige t i jd nog
steeds niet in is
geslaagd de nieuwe
verkeerssituatie naar
de actualiteit correct in te
schatten, dit tot immer stĳgend
welbehagen van onze penning-
meester.

Opsporing verzocht
Naeen handgemeen naar aanlei-
ding van een verkeersconflict in

deVan
B a e r -

lestraat
verzoekt

de plisie de
dader zich te

melden, opdat
zĳ deze ervan op

de hoogte kan stellen
dat e.e.a. te boek staat

als tenminste onwenselĳk
gedrag en daarenboven tevens
hoogstwaarschĳnlĳk verboden.

Ziezo.
Tot de volgende keer.

RB

De stem van

DE OUWE CRISPĲN

Stoepslaai

Lopie wellis door de wijk?
Gewoon effe kuierlatte door
de buurt? Glure bij de bure?
Pussoonlijk doe ik eigentlijk
nie anders, dag in dag uit en
wattudoet dagameniejan, maar
toch...

Ziet u dan ok al die dichtge-
tegelde voorperrekies bij de
huize? Al die gladgestreke ge-
asfalteerde waterdichte steriele
nutteloze grauwe kouwe lege
klikovlaktes voor fietswrakken
die zelui voor hun deur hebben
angelegd? Mense, wat is dat
lilluk!!! Ja, met drie uitroeppe-
gels, sooo lilluk.

Waarom ofdat zelui dat doen,
daar gaatet mĳ nu effe om. Hoe
haal je het in je kleinhoofd om
zoiets lilluks an te legge over
een praggetig stukkie natuur.
Jazekers, echwel, onder ieder
steentie leg een stukkie strand,
mense, knoop dat goed in je
flappies.

Assie nouwes hier en daar
een tiggeltie lich. Wat houje
dan over? Vĳf, zes hele kleine
stukkies perrek. Bitje zwarte
aarde, binne een paar slaaitjes
zaaie in een bakkie. En dan el-
leke week zoon plantie innen
perrekie jasse. En een week-
kie of vier vijf vedder heppie
gratis en voor nop een lekker
kroppetie slaai. Hoef je zowat
geenmoer voor te doen. En dat
asset meezit van de lente tot in
de herfs.

Of gooiter wat veldblomme-
zaad in. Hejje geen omkijke
na. ‘t Is kakke zonder douwe.
Voor de bĳchies, de vlinderties
en de hommelties. Kleinemoei-
te, stad gered.

Want met die dichtgestoepte
tuinties van zelui ken de rege
niet weg, wordt de loch niet
schoon en kenne de beessies
niet leve.

Tegen die gladgetegelde
rotstoepies, daar ken geen
stad tegenop, weetudah?Weg-
turmee!

Enne kennu dat lappie grond
tusset spoor en de Krispĳnse
Weg? Pussoonluk vinnik dat
wel so ongelofeluk louw, joh.
Schitterend gewoon. Welnu,
daar hebbe ik emme matties
bekant alle tiggelties is effe
gelich toen we is een keer tĳd
over hadde. En tis munnun pot-
tie mooi geworde daaro. Kben
der helegaar verlief op. Wat?
Kwoon der zellefs. Op een ban-
kie. Innet Weizig.

Ja mense, as we nooites voor
elve gaan schijte, dan gaatet
nogges helemaal fout. Dus wat
die goeie ouwe Crispĳn betref:
wegmet die tiggelties, allemaal
an de stoepslaai.

Uw eigenste
Crispĳn van Outgaerden

Nieuwe directeur bĳ de school

RB



Ki��b���� v���
��i���! Ki���!!

Elke dinsdagmiddag is er kickboxen voor meiden in de gymzaal op de Brouwersdĳk.
Lekker bewegen en je energie kwĳt kunnen! Info bĳ Martha van R-Newt 06-22897986

Milan,
Voice van
Krispĳn!

Me� ��� �ra�h�i� �� ���n��n�
�p��e��� w�� M�l�� Hras��e� ��
z�n��eds���j� ��j��n� �� ��es�������
�n������n� v�� �e� ��rs�� �����l���
v�� D� S��� v�� K�i����� .
D� ���� r��m�� ���� �ro�e��i�����
��rf��m�n��.
M�l�� w�� ������� ��� é�h��
´V�i��-�w�r�’.

Op�����m� st�a�
�e��e�!

Kinderen van de Montessori basisschool Mozaiek maakten met veel
enthousiasme het schoolplein helemaal schoon tĳdens de landelĳke
Opschoondagen in maart.

T���� v�� �� ������
Zaterdag 13 april verrasten de Dordtse Diamanten ons met het
onthullen van de prachtige nieuwe kostuums voor het Zomercarnaval in
Rotterdam. We kregen alleen de dameskostuums te zien, die van de heren
blĳven nog even een verrassing.
Meteen startte ook de inschrĳving voor de deelname . Zowel jongens als
meisjes kunnen zich inschrĳven in 2 leeftĳdsgroepen.
Meer informatie bĳ Gilliane en Mila : dordtsediamanten@gmail.com
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BeterVoorDordtvertegenwoordigt
uwbelanginKrispĳn.

NuookbereikbaarviaWhatsApp;06 - 1220 1572

Loudy
Nĳhof

Paul
Hendriks

Osman
Soy

Herman
vanderGraaf

Samen met schoonheidssalon

Beauty in you
Voor een complete huid- en

haarverzorging!

Albertine Agnesstraat 49
www.kapsalonkeesgroen.nl
Bel even voor een afspraak

078 - 613 86 07

Op versch i l l ende
plaatsen in Krispijn
staken veel mensen
de handen uit demou-
wen tĳdens NL Doet.

NL
Doet

Foto´s: AvIKnutselen In wĳkcentrum Koloriet is altĳd van alles te doen. Neem
eens een kĳkje in de agenda in deze krant. Deze foto is
genomen tĳdens een gezellige knutselmiddag.
Info Giselle Servania 06 52 88 35 99

Foto´s + tekst Moskeefeest Nieuw Krispĳn 13 04

Future
Club

Krispĳners
voor

Krispĳners

Future Club is een Syrische
vrijwilligersgroep die vanuit
wĳkcentrum Koloriet een aan-
tal activiteiten organiseert, om
mensen kennis te laten ma-
ken met de Syrische cultuur:
o.a.muziek, dans, theater,ge-
schiedenis, eten. Deze groep
zet zich ook in voor het helpen
van nieuwe Syrische mensen,
om hun integratie binnen de
Nederlandse samenleving te
bevorderen.

Heeft u behoefte aan sociale
contacten? Ongeacht leeftijd
bent u van harte welkom bĳ
Krispĳners voor Krispĳners.
Elke woensdagmorgen van 10
tot 12 uur in De Prinsemarij,
Nassauweg 2 in Nieuw Krispĳn.
Loop eens vrĳblĳvend binnen!.
Onder het genot van een kopje
thee of koffie, vertellen wĳ u al-
les wat u weten wilt.

De Future Club heeft elke donderdag een inloop in wĳkcentrum Koloriet, van 16,00 - 18,00 uur.
Meer info: Ahmed Mbarek, tel: 06-41203949. Of Abdelhasib, tel: 06 87259879

Anja Matena- Heĳndĳk Tel. 078-6186731 / 0623779620
Tini NoorlanderTel: 078-6172912 / 06-23111473

Culturele
Fancy
Fair

In het weekend van 13/14 april
organiseerde de Aksa Moskee
in Nieuw Krispĳn een grote Cul-
turele Fancy Fair.
Gezellig kennis met elkaar ma-
ken, nieuwtjes uitwisselen en
natuurlĳk genieten van de vele
heerlĳke zelfgemaakte lekker-
nĳen !
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Maa
k er eens

echt een feest van!

Dit jaar bestaat OKBZ 25 jaar. Dat is best een mĳlpaal en daar zĳn we heel trots op. Dit laten we niet geruisloos voorbĳ gaan. We vieren
dit feest in wĳkcentrum De Koloriet op zaterdag 6 juli vanaf 9.30 uur. We sluiten de dag op een leuke manier af rond 15.30 uur.

Fototentoonstelling 25 jaar Krispĳn en OKBZ in beeld
Hier kun je als bewoner zeker een actieve bĳdrage aan leveren. Als je zelf nog leuke

foto’s hebt, stuur ze ons dan toe voor de tentoonstelling. Samen met Jeroen Niemeĳer
maken we een prachtige tentoonstelling. Alleen dit is al reden genoeg om te komen. Maar

we doen nog meer....
De spannendste verhalen van Krispĳn
Ieder heeft best wel een mooi verhaal. Die kun je indienen bĳ onze
secretaris, liefst per mail.We maken een selectie uit deze inzendin-
gen en kiezen via een jury drie meest aansprekende verhalen. Daar
verbinden we een leuk presentje aan.

Discussiebĳeenkomst Burgers aan zet?
Dat is een bittere noodzaak! En best wel een heel actueel onderwerp
toch.Waar hebben we als bewoners nou echt wat over te zeggen en
neemt de gemeente(raad) ons serieus? Een aantal sprekers, waar-
onder wethouder Marco Stam, verzorgen een prikkelende inleiding
en daarna krĳg je alle kans in gesprek en debat te gaan.

Een lekkere en muzikale lunch
De lunch wordt muzikaal ondersteund door zangduo Black&Blond
met een heus Dordts volkslied!

Onthulling nieuw logo en
naam OKBZ

N i e u w l o g o , n i e u w e n a am .
MAAR: we blĳven doodgewoon

DÈ BEWONERSORGANISATIE
VAN HÉÉL KRISPIJN!

Maak ook eens kennis met OKBZ
We zĳn als OKBZ op zoek naar bewoners met hart voor de wĳk.
Mensen die staan voor de belangen van onze wĳk nu en in de
toekomst. Ben je zo iemand? We maken graag met je kennis
en gaan in gesprek over wat we voor elkaar kunnen betekenen.
Kom eens langs op één van onze thema- avonden. Deze vinden
plaats op 25 april, 23 mei en 27 juni. Ze beginnen om 19.30 uur
in wĳkcentrum Koloriet.

Arie van Zanten
voorzitter Oud-Krispĳn Bewoners Zelforganisatie

P.A. Jan Plus
Jozef Israelstraat 4
3314 VD Dordrecht

email: jan.plus@live.nl

Gezellige afsluiting
Aan het slot van het feest slui-
ten we de dagmuzikaal af – met
koren- waarbij de opbrengst
is bestemd voor de Stichting
Mediclowns.

Het programma ziet er op hoofdlĳnen als volgt uit:

En in afwachting van dit feest:
27 april: Koningsdag op
het Movadoterrein
In het kader van Koningsdag or-
ganiseren we een keileuk feest
voor iedereen in de wĳk op het
Movadoterrein (ingang Paters-
weg) van 10.00 tot 14.00 uur.
Programma:
• gratis vrijmarkt vooral voor

basisschoolkinderen groep
7 en 8 via inschrĳving vooraf

• optreden drumband Euro-
band;

• korfbal en basketbal (voor
basisschoolkinderen groep
7 en 8 via inschrĳving vooraf)

• schminken en figurenmaken
van ballonnen voor alle kin-
deren

• hapjes en drankjes
Kom ook langs enmaak dit mee!

Kom lekker sporten op
het sportterrein
Met ingang van dinsdagmiddag
7 mei organiseren we leuke en
sportieve activiteiten voor leer-
lingen van onze basisscholen.

Spel en sport op het Movadoterrein (JN, 2010/2016)

De activiteiten organiseren we
samen met MEE Drechtsteden
en het Da Vinci College.
Je kunt je vooraf via je basis-
school inschrĳven.

Heb je zin in kamperen
in de wĳk?
Nou dat kan binnenkort ook. Op
het sportterrein Patersweg or-
ganiseren we twee weekenden
kamperen voor leerlingen van
de basisscholen uit Oud-Krispĳn.

Dit gebeurt in het weekend van
21 en 28 juni.
We starten vrĳdagmiddag met
het programma en sluiten dit
zondagmorgen tegen 12.00
uur af.
Ook hier geldt dat je je via je
basisschool vooraf moet aan-
melden.

Samen pakken we het
zwerfvuil aan in de wĳk
In de vorige Stem van Krispĳn
hebben we een actie aangekon-

digd om het zwerfvuil in onze wĳk
grondig, maar vooral samen, aan
te pakken.
We doen dit in de week vooraf-
gaand aan het vieren van ons 25
jarig bestaan.
De actie start op maandag 1 juli
om 10.00 uur JP.Heyeplein en
eindigt op vrijdag 5 juli Daarna

geven we hier maandelĳks een
vervolg aan.
Deze actie voeren we uit met
HVC, Duurzaamheidscentrum
Weizigt en Dordtse Doorpak-
kers.
Neem hierover contact op
met Wim Roodhuizen. E-mail:
w.roodhuizen@gmail.com

Altĳd genoeg te doen in Krispĳn (JN, 2010)

ZATERDAG 6 JULI



PRINSEMARĲ
10.00-11.00 Wandelen voor mannen
19.00-23.00 Inloop, informatie en
voorlichting voor (Marokkaanse)
vaders/mannen

ZATERDAG
KOLORIET

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)

PRINSEMARĲ
19.00-23.00 Inloop, informatie en
voorlichting voor (Marokkaanse)
vaders/mannen

ELDERS
18.00-19.00 Zaalvoetbal voor jonge-
ren (8-16 jaar; gymzaal Brouwersdĳk)

TAALLESSEN
KOLORIET

Op verschillende tĳden in de week,
zowel overdag als in de avonden.
€12,50 overdag tot A2 of €25,- avon-
den, weekend en vanaf A2 voor 10
lessen.
Bel voor informatie: Nurdan Dincer
06 46257601

MAANDAG
KOLORIET:

13.00-15.00 Fietslessen (€2,50)
16.15-18.00 Dansgroep
voor kinderen 8-13 jr

PRINSEMARĲ
14.00-15.00 Lekker bewegen op
muziek (voor vrouwen; €1,00)

DINSDAG
KOLORIET

10.00-12.30 Blik op de Plank, ruil-
winkel voor levens-, verzorgings- en
schoonmaakmiddelen
12.00-13.30 Wereldkeuken (een
3-gangenmaaltĳd voor €3) Koloriet
15.00-18.00 Dordtse Diamanten (4-
13 jaar)

PRINSEMARĲ
08.45-10.00 Inloop voor vrouwen

WOENSDAG
KOLORIET

10.00-12.00 Je levensverhaal voor
Turkse vrouwen
12.30 Oosterse keuken aanmelden!
€4,00

PRINSEMARĲ
10.00-11.00 Wandelen met Vitamine
W voor vrouwen
10.00-12.00 Krispĳners voor Krispĳ-
ners (inloop voor sociale contacten)

14.15-15.45 Kinderclub (voor kinde-
ren 6-12jr; €1,00)

DONDERDAG
KOLORIET

08.30-10.00 Coffee Time: Inloop voor
alle wĳkbewoners
09.30-11.00 Inloop en activiteiten
Moedergroep De Olifanten
10.00-11.30 Blik op de Plank, ruil-
winkel voor levens-, verzorgings- en
schoonmaakmiddelen
13.30-16.00 Volksdansen (info Loth
Muehlhaus 078-617 00 96; €5/mnd)
15.00-18.00 Dordtse Diamanten (4-
13 jaar)
16.00-18.00 Future Club (Syrische
vrĳwilligersgroep)

VRIJDAG
KOLORIET

09.00-11.00 Naai-atelier (cursus en
reparaties; €15 per 10 lessen)
13.00-16.00 Bingo (elke laatste
vrĳdag van de maand; €10 heel/€5
half boekje)
14.00-16.00 Line-dance, contact H.
Heints-Lemstra 078-6171007
15.00-18.00 Dordtse Diamanten (4-13
jaar)
19.00-22.00 Vrouwenavond met
themabĳeenkomst (1x/maand)

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

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

Wĳkwinkel:
Iedere ochtend
van 9.30 tot 12.00 uur.
Op afspraak

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

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

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

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

De Prikkel:
Open praatgroep;
iedere dinsdagmiddag
om 13.15 uur

WĲKCENTRUM DE KOLORIET
Jacob Marisstraat 70

Tel. 613 21 03

DE PRINSEMARĲ
Nassauweg 2
Tel. 632 33 61

www.buurtwerkdordrecht.nl

DE BUITENWACHT
Bosboom Toussaintstraat 67

Tel. 613 13 59
kantoor@buitenwachtdordrecht.nl

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

Krispĳn De Buitenwacht

W I J K A G E N D A ’ S

Lepeltje Lepeltje
Een prachtig groen
stadspark, live muziek,
eten en drinken van kwa-
liteit en een mooie-din-
gen-markt.

Gooi daarbĳ een rĳk gevuld pro-
gramma voor kinderen en je hebt
Lepeltje Lepeltje Dordrecht!

Demobiele keukens bieden voor
iedereen wat wils, of je nu van
klassieke gerechten houdt of

Food in Weizigt, JN 2018

klaar bent voor een meer crea-
tieve kost.

Het festival vindt zoals altijd
plaats in het Hemelvaartsweek-
end, wanneer je volop kunt ge-
nieten van je vrije dagen. Volg
van donderdag 30mei tot enmet
zondag 2 juni je neus richting het
Weizigtpark.

Zoals gebruikelĳk is de toegang
uiteraard gratis. Dat smaakt naar
meer!

Burgerinitiatief:
crossbaan in Krispĳn?

Al sinds 2005 kunnen Dordtenaren bĳ de gemeenteraad een voorstel doen om
ergens in de stad of wĳk iets voor elkaar te krĳgen. Zo’n voorstel moet wel aan
een paar voorwaarden voldoen voordat de gemeenteraad het bespreekt.
Het moet een nieuw voorstel zĳn
over een onderwerp waar de ge-
meente over beslissen kan. Het
voorstel mag niet gaan over iets
wat geld oplevert voor mensen
zelf en het mag geen klacht zĳn
over die gemeente. Hiervoor is
iets anders bedacht.

Iedere Dordtenaar van 14 jaar of
ouder kan een voorstel indienen.
Ermoet wel voldoende steun zĳn
voor het voorstel. Gaat het over
iets in de wijk dan moeten bij
voorbeeld 75 wijkbewoners er
hun handtekening onder zetten.
Bĳ de buurt zĳn dat er 30. Gaat
het over meer wĳken of de stad
dan zĳn er 300 handtekeningen
nodig.

Stefan de Geus heeft zo’n mooi
idee ingediend. Hĳ wil graag dat
er een zogenaamde pumptrack,
een crossbaan voor fietsers en
skaters komt in de stad. 700
handtekeningen verzamelde hĳ
ervoor. Ruim voldoende om te
bespreken in de gemeenteraad.

Dat gebeurde op 26 maart jl. De
raad vindt dat steun gegeven kan
worden omdat een pumptrack
kinderen uitdaagt om zich te be-
wegen en omdat een pumptrack
een zeer positieve werking op de
omgeving heeft. Zo zijn sinds
de aanleg van een pumptrack in
Wishaw in Schotland in 2017 de
lokale criminaliteitscĳfers al ge-
daald met 55%, hoeft de brand-
weer minder vaak uit te rukken
en worden er minder drugs en
alcohol genuttigd door de jeugd.
De pumptrack heeft zichzelf op

die manier al terugbetaald.

En Dordrecht moet hipper wor-
den en de jongeren ook meer te
bieden hebben. Een pumptrack
zet Dordrecht op de kaart, maar
biedt ook datgene waar de jeugd
echt iets mee kan. Noem het de
speeltuin van de toekomst. Dit
is echt de infrastructuur die de
jeugd van nu verlangt, waarmee
ze elkaar zullen motiveren om te
gaan bewegen.

Dordtse politici zĳn enthousiast
over de plannen voor een pump-
track in de stad. De tweemogelĳ-
ke plekken zĳn aan deWeeskin-
derendijk of hoek Nassauweg/
Laan der Verenigde Naties.

De Dordtenaar Stefan de Geus
wil met sponsoring 60 procent
van de totale kosten, €150.000,-
voor zĳn rekening nemen, de rest
wil de gemeente voor zĳn reke-
ning nemen. Maar ook geen cent
meer.

JJ

Stefan de Geus, foto: AD

Panoramafoto Nassauweg, JNPanoramafoto, JN


