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We hebben wat te vieren 

We vieren dan het 25 jarig bestaan van . We blikken terug op een jarenlange inzet voor de leef-
baarheid en de veiligheid van de wijk vanuit de kracht van het verbinden van groepen bewoners aan hun 
trots op de wijk en hun kracht daarvoor met succes op te komen. 

ZATERDAG 6 JULI

Dat is lang niet altijd vanzelf ge-
gaan. Als bewonersorganisatie 
hebben we voor veel zaken zo-
als bijvoorbeeld het open hou-
den van de politiepost moeten 
knokken. De verbetering van de 
verkeersveiligheid is bepaald 
niet uit zichzelf goed gekomen. 
En dat geldt ook voor de aanpak 
van overlast. 

Waar nodig zijn we altijd het ge-
sprek en als het moest ook het 
gevecht aangegaan en in de 
meeste gevallen met succes.
Onze kracht is mede de opvat-
ting dat samenwerken loont. Wij 
menen dat gedrevenheid vanuit 
wantrouwen nooit tot goede op-
lossingen leidt, maar optimisme 
en vooral samenwerking met 
partners des te meer.

We zijn trots op waar we nu als 
bewonersorganisatie staan: we 

hebben een ‘krachtwijk’ en willen 
dit op zaterdag 6 juli dan ook uit-
gebreid vieren.

En natuurlijk zijn de tijden – en 
daarmee ook de bewoners- de af-
gelopen 25 jaar veranderd. Daar-
om denken we na over de wijze 
waarop we hier als bewonersor-
ganisatie op in kunnen spelen 
en hoe we de belangenbeharti-
ging met en voor bewoners zo 
effectief mogelijk kunnen orga-
niseren. We blikken tijdens ons 
feest dan ook niet alleen terug.  
We kijken vooral ook gericht en 
open naar de uitdagingen van 
de toekomst als organisatie die 
zoveel mogelijk bewoners van 
Krispijn op een constructieve 
en aansprekende manier aan 
elkaar verbindt vanuit de op-
vatting dat iedereen meetelt en 
een bijdraagt aan een kansrijke 
toekomst.

Maak het mee
Je bent van harte welkom op 6 
juli in wijkcentrum De Koloriet. 
Het feest begint om 9.30 uur  We 
sluiten de dag op een leuke ma-
nier af rond 15.30 uur.

Programma
Fototentoonstelling 25 jaar 
Krispijn en  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 ten-
toonstelling. Samen met Jeroen 
Niemeijer maken we een prachti-
ge tentoonstelling. Alleen dit al, is 
al voldoende reden 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 
inzendingen en kiezen via een 
jury drie meest aansprekende 
verhalen. Daar verbinden we een 
leuk presentje aan. 

Discussiebijeenkomst Burgers 
aan zet? Bittere noodzaak!
Best wel een heel actueel onder-

werp toch. Waar hebben we als 
bewoners nou echt wat over te 
zeggen en neemt de gemeen-
te(raad) ons serieus? Een aantal 
sprekers, waaronder wethouder 
Marco Stam en Thijs Blom  zor-
gen voor een prikkelende inlei-
ding daarna krijg je alle kans in 
gesprek en debat te gaan.

Een lekkere en muzikale lunch
De lunch wordt muzikaal onder-
steund door het optreden van het 
kinderkoor van basisschool De 
Fontein.

Onthulling nieuw logo en 
naam  We worden 
bewonersorganisatie van heel 
Krispijn!

Gezellige afsluiting
Aan het slot van het feest slui-
ten we de dag muzikaal af – met 
koren- waarbij de opbrengst is 
bestemd voor de Stichting Medi-
Clowns, Humanitarian Clowning.  

Aanmelden bij Jan Plus  
jan.plus@live.nl 

Arie  van Zanten
voorzitter Oud-Krispijn  

Bewoners Zelforganisatie 

in De Koloriet

Bekijkt  u het vertrouwde logo nog maar eens goed; 
‘t is voor het laatst

Feestelijkheden OKBZ
In verband met de verwachte 
grote toestroom van belangstel-
lenden wordt feestgangers voor 
het jubileum van OKBZ in wijk-
centrum De Koloriet met klem 
aangeraden om op 6 juli waar 
mogelijk gebruik te maken van 
door de NS in te zetten extra 
treinen en bussen, terwijl het 
autoverkeer onverbiddelijk zal 
worden omgeleid naar hiertoe 
geconfisqueerde weilanden en 
parkeerterreinen in de wijde om-
trek van Krispijn. 
Om één en ander in goede ba-
nen te leiden  wordt hierbij de 
voltallige bemanning van het pli-
siecorps Krispijn ingezet.
 (Ter info: dat is die man in dat 
donkere pak met gele streep 
over de borst)

Overval
Werd daar, jawel, zowaar een 
pizzakoerier overvallen. Op de 
T. de B.-straat. Tegen de tijd dat 
de bestelling werd afgeleverd 
hingen de slierten gesmolten 
kaas tussen de spaken van de 
ongelukkige koerier.

Redding
Ons team ondervond overigens 
enige ernstige concurrentie van 
ene Ruud S. die met totale min-
achting voor onze rol als geïn-
stitutionaliseerde held zelf een 
sloot insprong om aldaar een 
drenkeling naar het droge te 
transporteren.

Autodief
Ook werden wij bruut gewis van  
het bestaan ener Verhulststraat 

in onze wijk, dit  middels een 
melding van autodiefstal aldaar. 
Eén en ander vond plaats buiten 
kantoortijden van het plisiekan-
toor Krispijn. Dader is erop ge-
wezen dat zulks hoogst onhandig 
en onwenselijk is. Zeker in een 
dergelijk slaapstraatje. Inmiddels 
is deze laatste weer geheel in de 
vergetelheid gedompeld.

Fietsdiefstal
O ja, joh, hé. Wil je goed op je 
fiets letten? Ze worden tegen-
woordig om de haverklap in een 
poep en een scheet gejat bij het 
leven en je hoeft maar net even 
je kont te keren en hoplakee, weg 
is hij. Vooral in de buurt van stal-
lingen zoals bij het station.

Zwaan Poetin is back!
Er was enige discussie in een 
wijkapp over het wel en wee 
van zwanen. Welnu, de koekje-
van-eigen-deeg gemolesteerde 
zwaan Poetin is weer retour op 
zijn stekkie aan de Nassauweg. 
Hou je kroost uit de buurt van dit 

valse kreng. Hij bijt!
 
En op nummer één...
Tot slot weer een botsing op 
de kruising Brouwersdijk - Bos-
boom-Toussaintstraat, waarmee 
onze wijk zich waarschijnlijk ook 
dit jaar weer lijkt te kunnen ver-
zekeren van de hoogste plek in 
de charts voor Dordtse verkeers-
drama’s. Onze suggestie: de 
gemeente doet binnenkort wat 
pollers in de aanbieding. Eéntje 
aan het begin van beide straten 
doet wonderen!

Plisieberichten
Man o man o man, wat een gedoe weer de afgelo-
pen paar maanden in Crisp City, het hart van de stad 
Dordrecht.

Gedrus int Weizig
 
- Morrie, Crisp.
- Morrie, Aai.
- Bakkie doen?
- Geen cent te makke, jong.
- Haij jij je sjek bai?
- Op.
- Pijn imme harsus.
- Kok.
- Hebbiejun bekkie bai?
- Op.
- Khep dors.
- Kok.
- Hebbie wah geld?
- Bejje gekkies! Sjappie. 
Hiero, kijk, me doos mè ge-
sichies.
- We kenne ok nooites ut vet 
innet vuur schijte, hé.
- Khep dolles menne kale 
kont!
- Beslaggie mijn wah!
- Moeje wa vamme?
- Hebbie lou loene ijje zak?
- Gaje nies an.
- Lo’s kaike.
- Dan mot eers de Grote kerk 
door et zakkedragersstraatie.
- Ga fietse stele achter t pos-
kantoor.
- Hé effe dimme, jonchie. Nog 
zo’n strooitjie en jet ‘n klap op 
je gerretjie!
- Ho ho, geen bal op t’n em-
mer, hé. 
- Wa moeje nou vamme?
- ‘t is nogal ‘n eike horreloos-
jie ok, hé! 
- Geef je bek maarrun douw.
- Warrum, hé. De zon schijn-
nun pit in me reet.
- Dewittikkok. Kenter ok niks 
an doen.
- Zittan ok nie so korties bij 
diggies.
- Zeikstraal. Ga jij maar op ‘n 
blauw steentjie piese!
- Nou jut zech. 
- Waddah?
- Effe naar me eige gezeik 
luistere.
- ‘n Eindjie gunnekamp dut 
op graog. 
- Kwittut, de poepdoos tusse 
de broeiknetels.
- Ho, pas op, tuut!
- Waro?
- Daro!
- Kentumniet. Kan jij die?
- Kenk oknie. Muildig en weg-
kaike.
- ‘k Bemme legemetaasie 
kwait.
- Nieso alewalig, deus. Kaik, 
hai loopal door. 
- Naar de Krispainsewag.
- Zo gaot de merreweede 
langs dordt.
- Mooi. Kom. Bekkie doen!
- Wassijknou? Khep dolles 
menne kale kont!
- Je bit ‘n doojen diender, 
Crisp.
- Leg niet te snerke, Aai.
- Khep dors, Crisp.
- Kok.
- Pijn imme harsus.
- Kok.
- Haij jij je sjek bai?
- Op.
- Hebbie wah poen?
- Drijf af mè je sije sokke! Luis 
op, lullukke sjappie!
- Je kaik ma wajje doe. ‘k 
Skeftum. Doei.

Crispijn van Outgaerden


