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Bezoekers
Weizigt heeft vorig jaar meer dan 182.000 
bezoekers ontvangen. Ruim 50.000 be-
zoekers namen ook een 
kijkje in het Aquara-
ma. De drukste 
w e e k  v o r i g 
jaar was de 
week rond-
om Pasen. 
H e t  w a s 
toen heer-
lijk weer en 
er werd na-
tuurli jk naar 
paaseieren ge-
zocht. 

Helpende handjes
Bij Weizigt werken 18 vaste medewerkers. 
Zij worden in hun werk ondersteund door 
ruim 80 vrijwilligers en ook nog eens ruim 
20 stagiaires. Zonder deze extra handjes 
zou het echt niet mogelijk zijn om het ter-
rein te onderhouden, de dieren te ver-
zorgen, alle activiteiten door te laten 
gaan en alle lessen en projecten te 
verzorgen. 
Wist je trouwens dat er bij Weizigt elke 
dag heel hard wordrt gewerkt door 
cliënten van Gemiva-SVG Groep? 
Sinds 2011 biedt Gemiva dagbeste-
ding aan op Stadsboerderij Weizigt. 
Eind 2018 is daar ook dagbesteding 
in het Koetshuis aan toegevoegd. Af-
gelopen zomer is in het Koetshuis ook 
ontmoetingscentrum Fideel geopend. 

Het hele jaar door feest
Naast een terrein waarop van alles te doen 
is, organiseert Weizigt verspreid over het 
jaar ook nog eens een kleine 80 activitei-
ten. Van knusse knutselmiddagen zoals de 
Weizigt Woensdag tot grote evenementen 
als de Waterspelen tijdens de Week van 
Ons Water. Of het nou pijpenstelen regent 
of de mussen van het 
dak vallen van de 
hitte, er is altijd 
wat te doen 
bij Weizigt. 

Samen-
werken 
met de 
natuur
Op het ter-
rein van Wei-
zigt, wat bijna 
twee hectare groot 
is, vind je drie verschil-
lende tuinen en een Bijenstal. De Tuinen 
worden door het tuinteam onderhouden. 
Zij houden daarbij zoveel mogelijk reke-
ning met de natuur. Dat heet ecologisch 
beheer. Weizigt gebruikt bijvoorbeeld 
geen chemische bestrijdingsmiddelen en 
maait in fases. Als je zo samenwerkt met 
de natuur, krijg je daar veel verschillende 
soorten insecten, bloemen, planten en die-
ren voor terug. Op het terrein groeien bij-

voorbeeld zeldzame plantensoorten, zoals 
ratelaar en beverneltorkruid. En wist je dat 
de zeldzame vijvercipres die op het terras 
van het Koetshuis staat, er al ongeveer 
even lang staat als het Koetshuis zelf? Dat 

is dus al 134 jaar!

Bijzondere bewoners
Stadsboerderij Weizigt, wie kent 
deze fijne plek niet? Op Stads-
boerderij Weizigt vind je allerlei 
verschillende, bijzondere dieren. 
Wist je bijvoorbeeld dat het kleinste 

schapenras ter wereld, de Ouessant 
schapen, in de weides van de boer-

derij huppelen? Ze worden maximaal 
45 centimeter hoog en wegen maximaal 
20 kilo. Maar er wonen niet alleen kleine 
dieren op de Stadsboer-
derij. 

Ook Lakenvelder Robijn, een eeuwenoud 
ras wat opvalt door de witte band over de 
rug en buik, heeft er een fijn plekje. En 
Robijn is absoluut geen kleintje te noemen! 
Elke middag om 16.00 uur mogen bezoe-
kers helpen met het voeren van de dieren. 

Op de Stadsboerderij vind je ook het 
Informatiepunt. Elke woensdag-, 

zaterdag- en zondagmiddag is dit 
geopend. Hier kun je terecht met 
je vragen, maar je vindt er ook de 
Schatkist. Hierin zitten allerlei 
spannende schatten, zoals 
botjes, tanden maar ook 

bijvoorbeeld het exoskelet 
van een vogelspin. Zeker 

de moeite om eens te gaan 
bekijken! Ook kun je hier te-
recht voor een afvalgrijper. 
Wist je dat er in Dordrecht al 
bijna 1000 Dordtse Doorpak-
kers, mensen die zwerfafval 
opruimen met zo’n afvalgrijper, 
actief zijn?

Leren door te doen
Duurzaamheid is niet alleen iets om over 
te leren, maar vooral om te doen! Daarom 
zorgt Weizigt elk jaar voor een uitgebreid, 

Wat weet jij over Weizigt?
Het voorjaar verloopt ook voor Duurzaamheidscentrum Weizigt totaal anders dan verwacht. Helaas 
is het terrein van Weizigt voorlopig dan ook gesloten voor publiek om de verspreiding van het co-
ronavirus te vertragen. Nu het dus even niet mogelijk is om een fijne wandeling te maken door de 
Tuinen of te knuffelen met de dieren op de Stadsboerderij, gaat het werk bij Weizigt wel gewoon 
door. Maar wat gebeurt er eigenlijk allemaal op dat terrein? Wat weet jij over Weizigt?

l ee r -
z a a m 
en prak-
t i s c h  e d u c a -
tief aanbod voor het basisonderwijs. De 
lessen, materialen en projecten zijn ge-
koppeld aan vier thema’s: Natuur & Dier, 
Water & Klimaat, Zwerfafval & Grondstof 
en Energie. Een van de lessen die in het 
voorjaar draait, is de les Waterproef.
Leerlingen gaan tijdens deze les op het 
terrein van Weizigt op zoek naar water-
diertjes, onderzoeken de waterkwaliteit en 
ontdekken hoe je op een goede, duurzame 

manier drinkwater kan gebruiken. De les 
bestaat uit twee delen: een voorberei-
dende les op school en een doe-les bij 
Weizigt. In de klas bekijken de leer-
lingen bijvoorbeeld alvast een filmpje 
over het vangen van waterdiertjes. 
Eenmaal bij Weizigt gaan zij met 
schepnetjes, loepjes en zoekkaarten 
zelf aan de slag. 

Maar niet alleen basisschoolleerlingen 
komen naar Weizigt om iets te leren. 

Afgelopen schooljaar verzorgde Weizigt 
twee introductiedagen, voor het Wellant-

college en de Pabo. In het najaar kwam 
het Wellantcollege nog een keer terug voor 
een projectweek rondom water. 
Ook vanuit het buitenland weten mensen 
Weizigt te vinden. In september 2019 
brachten 70 medewerkers van kinderboer-
derijen uit heel Europa als onderdeel van 
een conferentie een bezoekje aan Weizigt 
om inspiratie op te doen voor hun eigen 
locaties. 

Tips voor thuis
Weizigt volgt het advies van de overheid 
en het terrein blijft voorlopig dan ook nog 
gesloten. Tot die tijd kun je Weizigt onli-

ne volgen. Neem eens een kijkje 
op www.weizigt.nl en de 

Facebookpagina van 
Duurzaamheids-

centrum Weizigt. 
Hier vind je onder 
andere leuke tips 
voor natuuracti-
viteiten die je ge-
makkelijk thuis, 

in je tuin of op je 
balkon kunt doen.

Zodra het kan, gaat 
het terrein van Weizigt 

weer open en is iedereen 
van harte welkom!

Tekst: Weizigt
Foto’s: Jeroen Niemeijer en Weizigt

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
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Gevaarlijkste kruispunt van Dordrecht (AB) Kappers: dicht (AB)

De Koloriet: dicht (AB)

De Buitenwacht: dicht (AB)

Beautysalon: 
dicht (AB)

TIP

Stadsspookbus: leeg (AB)

Regels, regels, regels (AB)

Racebaan Krispijnseweg (AB)

Goeverneurplein (JN)

Kinderopvang Sweelinckplein (AB)

Krispijn huilt
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Spot op: Bakkerij De Kruimel 
Vijf jaar geleden startte Margriet de Leeuw met bakkerij De Krui-
mel aan het Paulusplein. Daarvoor werkte zij in bakkerij Van der 
Breggen in hetzelfde pand, maar die winkel ging failliet. Samen 
met een vriend begon zij een nieuwe bakkerswinkel. Het interieur 
en de indeling werden grondig vernieuwd. Margriet wilde er zeker 
van zijn dat er goede producten in De Kruimel werden verkocht, 
dus ging ze allerlei soorten bakkerijen af, proefde van hun pro-
ducten en uiteindelijk kwam bakkerij Pot in Barendrecht als beste 
leverancier uit de bus.

Buurtwinkel
De Kruimel is een echte buurtwinkel. Goe-
de kwaliteit staat voorop, geen luxe dure 
spullen, het moet wel betaalbaar blijven. 
Na 1 jaar stond Margriet er alleen voor, 
want degene met wie ze begon, ging weer 
terug naar zijn oorspronkelijke werk. Te-
genwoordig staat haar dochter meestal 
op woensdag in de winkel, zodat Margriet 
even een dagje heeft om tot rust te komen. 
De Kruimel laat twee keer per week gro-
tere bestellingen bezorgen bij bedrijven. 
Met zulke klanten is Margriet erg blij. In de 
winkel zelf zijn ook genoeg trouwe klanten. 
Voor sommigen is het echt een uitje: zij 
komen ook voor een praatje en een bakje 
koffie. Al met al gaat Margriet met plezier 
naar haar werk.

En hoe gaat het dan nu met 
het coronagedoe?
Vanaf begin maart kochten klanten enorme 
hoeveelheden brood in één keer. Dat hele 
erge hamsteren is nu voorbij.
Ze heeft natuurlijk maatregelen geno-
men. Er mogen niet meer dan drie perso-
nen tegelijk in de winkel komen. Toen er 
laatst een verkouden jongetje meekwam, 
stuurde de moeder hem weer naar buiten. 
Margriet draagt handschoenen en de deur, 
de pinautomaat en de toonbank worden 
regelmatig ontsmet. Ze heeft een oudere 
klant gewaarschuwd om niet meer naar 
buiten te komen en haar een visitekaartje 
gegeven, zodat zij telefonisch kan bestel-
len. Ze is bereid om de bestelling bij deze 
klant zelf langs te brengen.

Niemand reageert negatief op de maat-
regelen: iedereen houdt er rekening mee. 
Als er nieuwe klanten bij de winkel komen, 
kijken ze eerst goed naar binnen om te 
zien hoeveel mensen er al binnen zijn.

Winkels op het Paulusplein
Margriet ziet nog wel een puntje van ver-
betering: ze merkt wel eens dat mensen 
eigenlijk niet zo goed weten welke winkels 
er op het Paulusplein zitten. Ze hoort dan: 
“Goh, ik wist niet dat hier ook een bakker 
zat.” Ze zou het leuk vinden als er op een 

bord duidelijk aangegeven wordt wat er al-
lemaal te vinden is op het plein. We lopen 
even het rijtje af: een bakker, verschillende 
kappers, een slager, een schoonheidsspe-
cialiste, een sportwinkel, een snackbar, een 
aardappelboer, een toko, een stomerij, een 
breiwinkel, een boetiek, een scooterhan-
del en een benzinepomp met rookwaar. Op 
woensdag staat er een groentekraam op 
het plein. Zo kom je een heel eind met je 
boodschappen. Nu dat bord nog.

AvI

Beter Voor Dordt vertegenwoordigt 
uw belang in Krispijn.

Nu ook bereikbaar via WhatsApp; 06 - 1220 1572

Loudy 
Nijhof

Paul
Hendriks

Osman 
Soy

Herman 
van der Graaf

Margriet in haar winkel (AvI)

Krispijnse ondernemers adverteren in

Is uw doelgroep Krispijn? Dan is uw bereik:

Andere media Wijkkrant
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Als uw doelgroep bestaat uit de inwoners van Krispijn, dan is de wijkkrant het enige medium 
dat daarvan meer dan 80% daadwerkelijk bereikt (oplage 5 keer per jaar 9000 kranten in alle 
brievenbussen van de wijk*).

Voor informatie en tarieven m.b.t. alle advertentiemogelijkheden kunt u terecht bij  
TIEN Plus: 078 750 89 66 of tienplus@meeplus.nl

JAMMER ZONDE RAAK!
>80%RAAK!

<20%

* m.u.v. brievenbussen met nee/nee-sticker
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Image by RAWpixel/ Foto’s Jeroen Niemeĳer/Mirjam Hofland
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Samen zĳn
we sterk!

Straatbingo Sophiastraat / Foto’s Anje van Inzen

Straatbingo Sophiastraat

Eten maken voor ouderen en
kwetsbare mensen

Muzikale ode voor een jarige /
Foto Mirjam Hofland

Foto’s Anje van Inzen

Hart onder de riem voor de zorg

Gepaste afstand & handen schoonmaken

Foto’s Jeroen Niemeĳer tenzĳ anders vermeld
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Postadres BOK
Jan  Plus

Jozef Israëlsstraat 4
3314 VD Dordrecht

email: jan.plus@live.nl

Morrege kennet helegaar an-
ders weze as vandaag, da hejje 
wel gezien de laotste tijd, nie? 
Enne... da gaje nie in de kouwe 
kolere zitte. Dan bejje toch effe 
de war kwijt. En daar wilje toch 
effe over knooie mettun mattie 
ofso. Maja.. tmannie. Ik oknie. 
Tja, wa motje dan?

Na, loat disse eenboom van-
net echte bed ut maares uitlije. 
En ajje denk dajje niks met dat 
hassewassjie vannun Crispijn 
te maoke wil hebbe: ik hettut 
van Viveca Chatlein asdat 
vadde Buurtwerk Dordt, die 
me dit oppestuurd het. Zit wel 
snor dus.

Je motten bitje afstan houwe 
van de mense. Asjeblief, jon-
ges, blijf nou een stukkie of wat 
weg bij die lui. Wor jij nie ziek 
en krijge hullie ok de krone nie! 
Doetatnou, tis maar een ander-
halleve meter.
En das niet veul, ech nie.

En dan nog wa tips voor jullui. 
Leze hè!

1. Proat terover ajujje berook 
voel. Dris altijd wel iemand 
toch? Egnie? Kijk dan moares 
onder dit stukkie. Of zoek effe 
in dit krantie. Nummers zat. 

2. Adde nog wat beltegoe 
of wifi vadde bure het: bel-
leeeeee! of tsjetteeee! Je het 
geen idee wat zoon pottie ge-
kwek allemaal teweeg breng. 
Doen hè?

3. Altijd blijve lache, mense. 
Tkomp goed. Kijk, assik de 
heule dag ga zitte nipneuke 
opme bankie innet weizig, dan 
worrik ok zo deus assun deur. 
Da mojje nie doen. 

4. Ga lekker iets louws doen 
ofso. Je het toch wel iets wajje 
tof vin? Waje een handdik spek 
an het? Anpakke en doen. Zo 
heppik laots nog een zaddoek 
over me bankie gehaald. En 
glimme dattie doet. Worrik 
weer helegaar blij van.

5. Doettun ommetjie. Gaotis 
een stukkie lope. Ziemaar. Ajje 
maar beweeg, joh. Gewoon. 
Maar wellun bitje afstan hou-
we!

We komme durdoor, jonges. 
En we komme dur beter uit dan 
dawwe durrin ginge. Geloof die 
ouwe hobo hanjo vannun Cris-
pijn nou maar. Tkomp goe!

Hou je eige idde gate en let 
oppun ander. Stee seef.

Crispijn van Outgaerden

Wil je graag contact? Bel of 
mail Viveca Chatlein, Specia-
list eenzaamheid bij Buurtwerk 
Dordrecht: 

06-52868583 
viveca.chatlein@meeplus.nl

Bewoners Organisatie  Krispijn 
werkt aan de toekomst

Wandelen verbindt
Laten we met een beetje leuk 
nieuws beginnen. We hebben 
de wijkwandeling onder het 
motto ‘wandelen verbindt’ op de 
kaart gezet op woensdagmorgen 
4 maart. Met succes. Deze trok 
maar liefst acht deelnemers. We 
hebben met elkaar onder een 
prachtige zon genoten van de 
schoonheid van Oud-Krispijn. Het 
was onderweg volop genieten 
van Krispijn met bijvoorbeeld de 
prachtige zichtlijnen met uitzicht 
op onder meer de grote kerk. En 
niet te vergeten: de prachtige ver-
halen en anekdotes van Jan Plus, 
interessant en vooral betrokken.
Wil je dit zelf ook een keer mee 
maken? Wandel dan ook eens 
mee.

BOK’s ambities
De ambitie van de Bewoners  
Organisatie Krispijn zijn:
– Leefbaarheid, veiligheid en een 
schone, groene en opgeruimde 
wijk;
– Kwaliteit van wonen, werken en 
leven in de wijk en deze indien 
nodig versterken;
– Versterken van contacten tus-
sen verschillende groepen wijk-
bewoners;
– Aansturing van het project 
sporttuin Patersweg; 
- Mensen met elkaar verbinden;
- Waar nodig contact onderhou-
den met de gemeente(raad).
Vind je deze thema’s ook belang-
rijk? Heb je hart voor je directe 
leefomgeving? Wil je ook dat 
Krispijn (Oud en Nieuw) een fan-
tastische wijk blijft om in te wo-
nen? Wil en kun je daaraan een 
steentje bijdragen? 
Laat het ons weten of beter nog: 
meld je aan en doe mee! We heb-
ben je er graag bij.

Arie van Zanten
Voorzitter

De wijkwandeling Oud-Kris-
pijn vindt in principe elke eerste 
woensdagmorgen van de maand 
plaats (10.00 uur bij wijkcentrum 
De Koloriet, Jacob Marisstraat 
60). Er zijn geen kosten aan ver-
bonden en na afloop van de wan-
deling – deze duurt circa 1,5 uur 

– besluiten we met een kopje 
koffie of thee.

N.B. in verband met het Co-
ronavirus zal de eerstvol-
gende wijkwandeling plaats-
vinden na opheffing van de 
maatregelen hieromtrent.

Jan Plus (links) vertelt honderduit over onze wijk (JN)

Movado-terrein 
blijft in Krispijn

Arie van Zanten en Jan Plus (BOK) voor het Movado-terrein (JN)

Bloed, zweet en tranen heeft het BOK gekost. 
Maar het resultaat mag er zijn: het Movado-terrein 
blijft behouden voor Krispijn! Het krijgt zelfs een 
stevige opknapbeurt en er worden veel sportieve 
activiteiten in gepland.
Een smal gangetje tussen de 
huizen aan de Patersweg loopt 
doorgaans dood op het gesloten 
hek van SC Movado, de korfbal-
vereniging die hier sinds jaar en 
dag een uniek gelegen sportveld 
in gebruik heeft.

Uniek
Inderdaad, waar vind je zo’n 
sportveld op zo’n plek. En het was 
kantje boord, want de gemeente 
had eigenlijk al besloten om het 
hele zaakje op te doeken (en 
waarschijnlijk om te bouwen tot 
baksteen, beton en asfalt).
De Bewoners Organisatie Krispijn 
(BOK) heeft zich in de afgelopen 
jaren volop ingezet voor het be-
houd van dit zo zeldzame terrein 
voor de wijk. En met succes!

Plannen
Het terrein mag ondertussen 
gerust wat oubollig en enigszins 
verouderd genoemd worden. Er 
zijn daarom mooie plannen uitge-

werkt om er een toekomstbesten-
dig sportcentrum van te maken.
Allereerst gaat het oude kunst-
gras er uit en wordt vervangen 
door een mooie nieuwe mat.
Maar ook dient het terrein een 
ruimere (maar wel sportieve) 
bestemming te krijgen. Zo zullen 
scholen uit de wijk er terecht moe-
ten kunnen.
Er zijn plannen voor tal van ver-
beteringen en modernisering. Wij 
hopen u hiervan in de komende 
wijkkranten op de hoogte te kun-
nen houden.
Uiteraard wordt bij elk plan opti-
maal rekening gehouden met de 
omwonenden. Het is per slot van 
rekening heel leuk om zo’n uniek 
terrein als het ware in je achter-
tuin te hebben. Maar dat mag 
natuurlijk ook weer niet leiden tot 
overlast.

Nog jaren vooruit
Aan het eind van de rit moet het 
Movado-terrein er weer picobello 

bij liggen en kan Krispijn zich met 
trots heugen op dit unicum mid-
den in de wijk. Arie van Zanten 
(voorzitter BOK en vurig pleitbe-
zorger van dit project) kijkt met 
tevredenheid terug op een moei-
lijke periode. 
‘De slag om het terrein is voor-

lopig gewonnen’, aldus Arie. ‘En 
voor de komende jaren hoeven 
we ons geen zorgen meer te ma-
ken en kunnen we, in tegendeel, 
uitzien naar een actief en sportief, 
geheel opgeknapt Movado-ter-
rein’.

AB



DE KOLORIET
Jacob Marisstraat 70

Tel. 613 21 03
www.meedrechtsteden.nl

Buurtwerk team Krispijn

De Koloriet en De Prinsemarij zijn 
gesloten. Alle activiteiten zijn stop-
gezet. Maar achter de schermen 
gebeurt er gelukkig nog veel.

Zo heeft Buurtwerk in Krispijn ver-
schillende aangepaste activiteiten 
georganiseerd. In deze moeilijke tij-
den wordt de aandacht in het bijzon-
der op kwetsbare groepen gericht. 
Bellen, koken, boodschappen doen, 
enzovoorts. Jammer genoeg niet in 
direct contact, maar ook op afstand 
kunnen we veel zaken regelen. 

Voorbeeldje: vanuit de Koloriet zijn 
er maaltijden bereid en thuisbe-
zorgd. De eerste keer hebben we 
zo wel 45 mensen bereikt. En de 
tweede keer (in samenwerking met 
Internos en collega’s uit buurtwerk 
Wielwijk) waren dat er al 70!
Ook zijn er vele ansichtkaarten 
uitgedeeld bij verschillende 55+ wo-
ningen. Met info zodat mensen altijd 
kunnen bellen voor advies of hulp. 

Project Welzijnsbezoeken  
(Corona periode) 
In het kader van het project Wel-
zijnsbezoeken hebben we honder-
den brieven verstuurd en groten-
deels ook zelf in de bus gedaan om 
kosten te besparen (Admiraalplein 
en Tak van Poortvlietstraat). Naar 
aanleiding van deze brieven hebben 
diverse personen ons gemaild en 
gebeld om aan te geven dat het met 
hen goed gaat en om hun dank te 
uiten voor de actie.

We hebben inmiddels vele ge-
sprekken gevoerd. De meeste 
wijkbewoners kunnen alles nog 
zelfstandig doen, hebben genoeg in 
huis voor de komende periode en, 
wanneer nodig, doen ze nog zelf de 
boodschappen. Zij hebben een fijn 
netwerk dat hen ondersteunt, zoals 
kinderen, kleinkinderen, nichtjes, 
neefjes en buren. Met name enige 
dames willen graag teruggebeld 
worden voor een gesprek. Deze 
zullen wij wekelijks even bellen voor 
een praatje.

U ziet het: uw Buurtwerk team is 
volop aanwezig en actief. Schroom 
niet ons te bellen. U bent altijd wel-
kom. Let goed op uzelf en anderen.

078-20 493 15

DE BUITENWACHT
Bosboom Toussaintstraat 67

Tel. 613 13 59
kantoor@buitenwachtdordrecht.nl

De Buitenwacht

De Buitenwacht blijft in deze moeilij-
ke tijd bereikbaar en ondersteunen.
Er is een tijdelijk mobiel nummer 
06 - 45 82 52 38. Heb je een vraag? 
Bel dan of stuur een bericht naar 
kantoor@buitenwachtdordrecht.nl. 
Je krijgt dan Erica van Dijk, onze 
coördinator aan de lijn en ze zal 
afhankelijk van de vraag andere 
mensen/ondersteuning inschakelen.
De Buitenwacht heeft regelma-
tig contact met vaste bezoekers 
en deelnemers. Mensen missen 
contacten en stellen het telefonisch 
contact erg op prijs. Er zijn mensen 
die hun huis niet meer uit durven of 
kunnen. De Buitenwacht helpt men-
sen door boodschappen te doen of 
door vaker te bellen.

Nieuw: Ervaringsmaatje
Als je je alleen voelt, het moeilijk 
hebt met de situatie, het lastig vindt 
dat de kinderen de hele dag thuis 
zijn of met iemand wil praten.
Bel of app dan met een Ervarings-
maatje. In de Buitenwacht zijn een 
aantal vrijwilligers door Vivenz 
opgeleid om steun te bieden aan 
bewoners die het moeilijk hebben. 
Ervaringsmaatjes hebben zelf ook 
moeilijke situaties gekend en spre-
ken dezelfde taal. Marleen Moret is 
coördinator en je kunt haar bellen/
appen op 06 45 42 40 54.

Telefonisch spreekuur wijk-
winkel
Heb je vragen over financiële hulp, 
wonen, werken of iets anders? 
Mail naar kantoor@buitenwachtdor-
drecht.nl of bel 06- 45 82 52 38.

Intake gesprek Voedselbank
 Voor het aanvragen van een voed-
selpakket bel ons mobiele nummer 
06 - 45 82 52 38.

Aanvragen Leefgeld
De Stichting SUN Drechtsteden 
heeft speciaal voor deze situatie 
een regeling Leefgeld gemaakt. 
Bedoeld voor mensen die geen 
geld meer hebben voor de eerste 
levensbehoeften. Het leefgeld is 
maximum € 100, - De Buitenwacht 
doet de aanvraag voor deze rege-
ling. Je kunt bellen met ons mobiele 
nummer 06- 45 82 52 38.

Let goed op jezelf en op je mede-
mens. Zodat we elkaar na de Coro-
na-tijd weer gezond terugzien.

W I J K A G E N D A ’ S

DE PRINSEMARIJ
Nassauweg 2
Tel. 632 33 61 

www.meedrechtsteden.nl
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OVERIGEN OVERIGEN

VRIJDAG VRIJDAG
ZATERDAG ZATERDAG

MAANDAG MAANDAG
DINSDAG DINSDAG

WOENSDAG WOENSDAG
DONDERDAG DONDERDAG

G E S L O T E N !

X X


