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agenda april 
1 wo  

2 do Yoga: 15.00 - 16.00 uur 
Kleding maken +:  13.00 uur 
Eethuis : 18.00 uur 

3 vr Kleding maken +:   10.30 uur 

4 za Wereldpercussie: 11.00 - 13.00 uur 

5 zo  

6 ma  

7 di Kerngroep: 10.15 uur 
Lunch: 12.30 - 13.00 uur 

8 wo  

9  do Koffie inloopoverleg: 13.00 uur 
Yoga: 15.00 - 16.00 uur 
Kleding maken +:  13.00 uur 
Initiatief zoekt nemer: 19.30 uur 

10 vr Kleding maken +:   10.30 uur 

11 za Wereldpercussie: 11.00 - 13.00 uur 

12 zo  

13 ma Kerngroep/bestuur: 10.15 uur 

14 di Lunch : 12.30 - 13.00 uur 
Instructie collectanten: 19.30 uur 

15 wo  

16 do Yoga: 15.00 - 16.00 uur 
Kleding maken +:  13.00 - 15.00 uur 
Eethuis : 18.00 uur 

17 vr Kleding maken +:   10.30– 13.00 uur 

18 za Wereldpercussie: 11.00 - 13.00 uur 

19 zo  

20 ma  

21 di Lunch : 12.30 - 13.00 uur 

22 wo  

23 do Yoga: 15.00 - 16.00 uur 
Kleding maken +:  13.00 uur 
Eethuis : 18.00 uur 

24 vr Kleding maken +:   10.30 uur 

25 za Wereldpercussie: 11.00 - 13.00 uur 

26 Zo  

27 ma Start collecte Oranjefonds t/m 2 mei 

28 di  

29 Wo  

30 do  
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27 april t/m 2 mei: collecte Oranjefonds. 
Doe je mee? 
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EETHUIS MENU APRIL 

VASTE ACTIVITEITEN  

Eethuis:  
Iedere donderdag 18.00 uur.   
Bijdrage voor volwassen € 4,-, voor kinderen tot 12 
jaar € 2,- 
 

 Lunch: 
Iedere dinsdagmiddag om 12.30  
De lunch kost € 2,- 

 

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 

H eb je trek in een heerlijk driegangen menu en 
geen zin om te koken of om alleen te eten? 
Kom dan voor de zachte prijs van € 4,- gezellig 

mee eten in ons eethuis. Voor kinderen € 2,-. Aanmel-
den gewenst tot op de dag zelf tot 12.00 uur. 
 

 

2 april 
Groene salade 

couscous 
ijsje 

Kok: Radouan 
 
 

9 april 
i.v.m. Initiatief zoekt nemer geen eethuis 

 
16 april 

linzensoep 
Rijst met kip en groente 

Salade 
toetje 

Kokkin: Turpekai 
 

23 april 
verassingsmenu 

 
30 april 

Koningssoep 
Hartige taart met ceasarsalade 

Sinasappelcoupe 
Kokkin: Agnieke 
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NIEUWSBRIEF 

O p het moment wordt er bij het Da Vinci college 
afdeling media hard gewerkt aan een nieuwe 

huisstijl voor De Buitenwacht. Hier  zijn we erg blij 
mee en we kijken uit naar de eerste resultaten. De 
nieuwsbrief gaat er anders uitzien en de website ook. 
Bovendien wordt de nieuwe website gemakkelijker in 
onderhoud. 
Al eerder was besloten dat de nieuwsbrief een kwar-
taaluitgave wordt en hierop vooruitlopend is dit dan 
echt de laatste maandbrief. De eerstvolgende nieuws-
brief komt uit op 1 juli.  De kopij hiervoor moet uiterlijk 
15 juni aangeleverd worden via kan-
toor@buitenwachtdordrecht.nl. De menu’s van het 
eethuis zullen wel maandelijks op de website gepubli-
ceerd worden.  

UIT HET BESTUUR 

I k ben Gertjan Kleinpaste, 54 jaar en sinds au-
gustus 2014 woon ik in Dordrecht. In korte tijd 

ben ik mij al erg thuis gaan voelen in deze mooie 
stad.  
Ik vind het belangrijk om in de stad waar ik woon 
ook actief bij te dragen aan de lokale samenleving 
en ik ben blij dit in het bestuur van De Buitenwacht 
te kunnen gaan doen. De Buitenwacht is mooi lo-
kaal initiatief dat bouwt aan sociale cohesie en 
intermenselijk contact.  
 
In het dagelijks leven werk ik als zelfstandige aan 
projecten in het onderwijs en in het sociale do-
mein. Mijn bedrijf het "AndereBlik.com"; ik pro-
beer voortdurend met mensen na te denken over 
hetgeen de toekomst vraagt van de organisatie 
waar zij nu in werken.  
Ik ben getrouwd met Jacqueline en ik heb twee 
volwassen zoons uit mijn eerste huwelijk. Jacque-
line heeft twee volwassen dochters uit haar eerste 
huwelijk.  
 
Ik verheug mij er enorm op om regelmatiger dan ik 
tot dusverre deed in De Buitenwacht te zijn en er 
mee te werken aan de activiteiten die er plaats vin-
den en ik hoop op die momenten meer mensen die 
betrokken zijn bij De Buitenwacht te leren kennen. 
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INITIATIEF ZOEKT NEMER 

 Thema: Uit Je Eigen Stad  

Wat kan je allemaal halen 

uit je eigen stad? Tijdens 

deze bijeenkomst is er ter 

inspiratie een spreker 

aanwezig van het suc-

cesvolle Rotterdamse 

project ‘Uit Je Eigen 

Stad’. 

www.uitjeeigenstad.nl  
 
 

 PROGRAMMA  

18.45 uur: Inloop en 

ontvangst  

19.00 uur: Opening door  

wethouder Rinette Reynvaan  

19.20 uur: Spreker ‘Uit Je Eigen Stad’  

19.40 uur: Presentatie initiatiefnemers  

20.00 uur: Voorstelling/act  

20.10 uur: Presentatie initiatiefnemers  

20.30 uur: Netwerkborrel  

Presentatie & Inspiratie  

Tijdens “Initiatief zoekt nemer” geven we initiatie-

nemers met mooie ideeën voor Dordrecht West een 

podium om deze aan het licht te brengen. Daarnaast 

wordt gezorgd voor een inspirerende gast met een 

bijzonder of innovatief verhaal. Ingrediënten voor een 

bruisende avond waarin we plannen en initiatieven 

delen en even samen dragen. Met de wens om ze, in 

wellicht verrassende combinaties, een mooie stap ver-

der te brengen.  

Netwerken  

Natuurlijk is er tijdens “Initiatief zoekt nemer” ook vol-

doende tijd om elkaar persoonlijk te spreken en af-

spraken te maken onder het genot van een hapje en 

een drankje.  

 
Meer informatie?  

Neem dan contact op met  

Initiatiefteam Dordt-West:  

Mariska Wagner 06 - 20 63 47 73  

Vivian Brokerhof 06 - 30 24 31 92 Jan-Dirk Costeris 

06 - 53 23 06 99  

Of via de mail m.wagner@crabbehof.nl.  
 

Aanmelden is niet nodig.  

Iedereen is welkom! 
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ORANJEFONDS COLLECTE 

D e Buitenwacht zoekt collectanten  
Voor eerste landelijke Oranje Fonds Collec-

te in week van Koningsdag 
 
Van 27 april tot en met 2 mei 2015 collecteert 
Stichting De Buitenwacht mee met de Oranje 
Fonds Collecte in Dordrecht. Van het opgehaalde 
bedrag krijgt De Buitenwacht de helft. Daarmee 
kunnen we het komende jaar meer activiteiten uit-
voeren en bereikbaar maken en houden voor meer 
mensen. De andere helft van de opbrengst be-
steedt het Fonds aan sociale initiatieven in Zuid 
Holland. Alles wordt zo besteed en alles blijft 
dichtbij. De Buitenwacht is op zoek naar 20 men-
sen die mee willen collecteren. Opgeven kan via 
kantoor@buitenwachtdordrecht.nl.   
Op dinsdag 14 april om 19.30 uur is er een instruc-
tie avond voor de deelnemende collectanten.. 
 
De Buitenwacht wil een gemeenschap zijn van en 
door mensen aan de basis die in de Buitenwacht el-
kaar kunnen ontmoeten, elkaar versterken en met el-
kaar samen activiteiten ontwikkelen en verschillen vie-
ren. 
 
Uitgangspunt is dat de mensen aan de basis zelf ini-
tiatieven ontwikkelen en dat er vrijwilligers zijn die zich 
verwant voelen om het proces van ontmoeting te sti-
muleren. In geen geval moet voor de ander worden 
gedacht. Mensen worden geprikkeld om zelf en met 
elkaar zaken te doen; het initiatief wordt niet overge-
nomen.  
 
Het is voor het eerst dat het Oranje Fonds in het hele 
land collecteert. Ronald van der Giessen, directeur 
van het Oranje Fonds, licht toe: “Stichtingen en vereni-
gingen zijn de sociale lijm van onze samenleving. Ze 
bestrijden eenzaamheid en geven kwaliteit aan het 
leven. Door nu samen geld op te halen kunnen we 
hen extra ondersteunen. En daarbij is de hulp van vrij-
willigers meer dan welkom!.”  
 
Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties in het 
hele Koninkrijk der Nederlanden. Koning Willem-
Alexander en Koningin Máxima zijn als beschermpaar 
nauw betrokken bij het Fonds. Zij bezoeken initiatie-
ven, reiken de Appeltjes van Oranje uit, vieren Buren-
dag en steken de handen uit de mouwen tijdens 
NLdoet. 
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GEZELLIGHEID EN KLUSSEN NL DOET 

“D e Lionsclub helpt ons met 15 deelnemers in het 
kader van NLdoet. We willen een frisse look in 

De Buitenwacht door wanden te schilderen en ramen 
te zemen. De keuken is schoongemaakt en opge-
ruimd en de rommel van zolder is naar de stort ge-
bracht”,  vertelt Riet, de voorzitster van De Buiten-
wacht. Ze is in haar nopjes met de ijverige vrijwilligers, 
die samen met de eigen vrijwilligers van De Buiten-
wacht de klussen klaren. Els, Gerdien, Marcel en Riet 
hebben NLdoet voor De Buitenwacht georganiseerd. 
Deze overkoepelende landelijke vrijwilligersactie vond 
plaats op 20 en 21 maart en werd georganiseerd door 
het Oranjefonds. Vrijwilligers konden zich inschrijven 
om op deze dagen instellingen te helpen met diverse 
klussen. Op 21 maart is er veel werk verzet in De Bui-
tenwacht in een goede sfeer. 
 

Erna, Peter en Jan zijn het kantoortje aan het schil-
deren. “Ik weet niet of het in 1 keer dekt, het grijs zo 
over het groen heen”, bemerkt Erna. Ze heeft een 
schilders tenue aangetrokken tegen verfspatten. “Het 
morsen valt volgens mij wel mee.”  Intussen pakt ze 
een spons en boent wat verf van haar schoen. Eigen-
lijk zitten er geen vrouwen bij de Lionsclub, maar bij 
sociale activiteiten doen ze wel mee. “Als er gewerkt 
moet worden moeten er toch vrouwen aan te pas ko-
men”, grapt Erna. ”Ik vind het leuk om het voor De 
Buitenwacht te doen, niet eens zozeer voor de Lions.” 
De anderen beamen dat. “Met de Lionsclub we leren 
van elkaar en hebben het gezellig”, vertelt Jan. “Ik wil 
iets betekenen voor de regionale gemeenschap, zoals 
door hier mee te doen. Elk jaar organiseren we ook 
een kerstgala in de Kunstmin. Het is een leuk feest en 
het verschaft weer middelen voor goede doelen.” Jan 
is één van de oudere deelnemers. “Jij zit al lang bij de 
club”, merkt Peter op. “ Ze blijven lid tot ze niet meer 
kunnen.” Peter is lid van de activiteitencommissie. 
“We bedenken voor NLdoet gezellige activiteiten voor 
de club.” Intussen oefent Radouan in de grote zaal 
met zijn djembégroep en zorgt zo voor sfeer. “De 
groep was wat afwezig,” laat hij later weten. “Ze kijken 
om zich heen en vergeten te trommelen.” 
 

Witte vinger 
Buiten geeft Ad de zijdeur een groen tintje. Als Erna 
naar buiten komt krijgt hij bijna de natte deur tegen 
zich aan. “Ho, ho”, roept hij, terwijl hij de deur probeert 
te ontwijken. “Ik heb een schildermaatje nodig”, zegt 
Erna. “Ik ben bijna klaar, ik kom zo”, reageert Ad. “Hij 
is een geboren schilder”, vertelt Erna. “Ja”, zegt Ad. 
“Ik schilderde altijd mijn boot. Schilderen is voor mij 
ontspanning. Toen ik hoorde dat hier klusjes zijn en 
dat er geschilderd moet worden, wilde ik er zeker bij 
zijn.” Net als verschillende anderen is Ad bij de Lions-
club gevraagd. “Ze zochten wat jongere mensen. Het 
is een leuke club met leuke mensen.  
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Je kan maatschappelijk iets voor anderen betekenen 
zonder dat ze je hoeven te bedanken. Dat je zelf niet 
in de picture staat vind ik wel prettig. O, daar komt de 
inspectie.” Hij doelt op de beheerder Marcel die de 
klussen coördineert. Hij houdt een witte vinger om-
hoog. “En ik heb alleen maar naar de verf gekeken”, 
grapt hij.  “We hebben al aardig wat kunnen doen ge-
lukkig.” Samen lopen we naar de voorkant en kijken 
naar de hoge ramen boven de deur, die vanochtend 
zijn gezeemd. Ze glimmen, maar er zijn nog wat 
vreemde vegen te zien. “Dat is ei. Dat krijg je er nooit 
meer af”, vertelt Marcel.  
 

Lunch 
 “Het is geweldig”, roept Gerdien uit. “De keuken is zo 
schoon.” Vanochtend stond ze al om 7.00 uur bij de 
Bas, om boodschappen te doen voor de lunch. De 
soep moest op tijd af, zodat de keuken een sopbeurt 
kon krijgen.  Het is inmiddels tijd om de soep te gaan 
proeven tijdens de lunch. Als iedereen zit zijn er zo’n 
dertig mensen aan tafel. Gerdien houdt een korte toe-
spraak en serveert de groentesoep. Verder is er rogge
- en gewoon brood, eieren, radijsjes, jus d’orange en 
melk. Al tijdens het eten popelen sommigen om verder 
te werken. Enkele anderen gaan naar huis. Pieter pakt 
al snel het ramen zemen weer op. “Ik ben buiten be-
gonnen, heb toen de keuken gedaan en ben nu bin-
nen bezig. Mijn vak is het gelukkig niet, al doe ik het 
thuis ook weleens. Het is belangrijk om een goede 
trekker te hebben. Dit is wel een goeie”, laat hij weten, 
terwijl hij de trekker laat zien. “Ik ben voor de Lions-
club gevraagd. Iedereen is druk met zichzelf bezig, 
maar het is ook goed om met andere dingen bezig te 
zijn. Er is zoveel te doen. Mijn drie kinderen zitten op 
sport, daar help ik met hand- en spandiensten.” Buiten 
zet Marcel samen met Mark kruidenplantjes om de 
bomen heen. Het wordt afgedekt met grind. “Dat is 
tegen katten- en hondenstront. Die houden niet van 
grind. Jammer dat we een zak grind tekort komen, nu 
kunnen we het 
niet afmaken.”  
 

Bij het weggaan 

krijgen de bezoe-

kers het boekje 

30 jaar Buiten-

wacht en een oor-

konde mee. De 

Buitenwacht is 

weer fris en frui-

tig! 
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TIPJE VAN DE SLUIER 

T och nog een tipje van de sluier 
 

De litanie, van macro, via meso, naar micro, we heb-

ben het allemaal al eerder gezien. Waarom? Schrijver, 

dacht je dat je onaangedaan bleef? Soms moet óm-

schrijven, iets vrolijker misschien, want je wordt er 

chagrijnig van. Je weet nooit hoeveel tijd het kost. Je 

blijft nerveus, het is een soort plankenkoorts. Tips wou 

je misschien geven, stevige kost, tot voor aan de rand 

van de afgrond, iedereen is er best weleens geweest. 

Maar ze zouden lachen, het niet willen begrijpen. Pro-

beer het te verpakken, zodat alleen slimme en goede 

mensen het zouden begrijpen, maar ze zouden je voor 

een idioot verslijten. Je sleept Salman erbij, Reve, Ka-

puscinski, …, het is maar boekenkennis. Geen plus, 

nee, een min, of  je nooit buiten komt. Het is zowiso 

bijna nooit plus, vrijwel altijd min, want men krijgt de 

gelegenheid te oordelen, en dan is men blijkbaar wijs-

geboren, en weet opeens alles, al kan men niets.  

Ach, cynisme, daarmee komen we nergens. Niemand 

kan niets. 

 

Onrechtvaardige mensen zijn al 2500 jaar ongelukkig, 

sinds Plato het bedacht 
1)

. Sommigen kunnen alleen 

maar anderen neerhalen. Alleen gelukkige mensen 

zijn in staat de juiste beslissingen te nemen, dat volgt. 

Wat is dan de zin, waar gaat het dan heen? 

   

De muziek viel stil, daar was geen plaats meer voor. 

Maar stel je voor, het zou wat zijn, we zouden wat 

kunnen. Het is heel leerzaam. 

 

Je moet altijd schattig zijn, en wat onnozel doen. Nee, 

niet altijd! Zoals mensen jou behandelen, is hoe zij 

door jou behandeld willen worden. Wijkwinkel(on)

wijsheid. 

 

Toch nog een tipje van de sluier.  

 

Wat licht moet wegen, wat ons moet overstijgen, lijkt 

soms opeens zwáár, ingewikkeld, dubbelzinnig. Van 

de wereld een beetje betere plaats maken is eenvou-

dig: niet moeilijk. Wie is perfect, wie doet daar alsof? 

 

En dan nog eens kijken, en dan nog eens zien. 

 
1) 

Plato: Grieks filosoof  ( ca. 427 – 347 v.Chr.)  
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IN MEMORIAM 

H et bericht heeft ons bereikt dat Annie Nuste-

ling plotseling is overleden op een leeftijd 

van 74 jaar.  

Van de huidige bezoekers en vrijwilligers zijn er niet 

veel mensen die haar gekend hebben. Toch is nog 

altijd zichtbaar dat ze hier actief was, met name aan 

de tegels in de keuken, de toiletruimte en in de hal bij 

de trap. Ze kon heel mooi schrijven en netjes tekenen. 

Het is nu 11 jaar geleden dat de meeste tegels zijn 

gemaakt, als sponsoractie om de verbouwing mee te 

bekostigen. Later heeft ze ook enkele gedenktegels 

gemaakt voor in de stilteruimte, die door haar man 

Kees zijn aangebracht. De deursticker waar de naam 

De Buitenwacht op staat is ook van haar hand. Toen 

we nog een deur in het midden hadden, was daar een 

sticker met het buitenwachtlogo van de drie handen, 

die ze ook had gemaakt. 

Kees is meer bekend als die lieve, handige man die 

nog wel komt klussen als hij gevraagd wordt. We le-

ven met hem mee en wensen hem veel sterkte. 

 
 
 
De uitvaartplechtigheid wordt gehouden op donderdag 
2 april om 15.00 uur in de Wilhelminazaal  van Het 
Uitvaartcentrum, Nassauweg 190 te Dordrecht, waar-
na de crematie zal plaatsvinden. 
Na de plechtigheid is er gelegenheid om te condoleren 
in de Orangerie van het uitvaartcentrum. 
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IN ‘T ZONNETJE 

H enk van der Griendt 
 

Gelijktijdig komen we aan bij de woning van Henk in 
Nieuw Krispijn, waar we hebben afgesproken. Henk 
komt net van De Buitenwacht, waar hij één van de 
docenten van de AKA opleiding is. `Vanochtend heb ik 
dames geholpen met rekenen. Zij hebben de AKA op-
leiding in De Buitenwacht gevolgd en willen verder. Ze 
kwamen echt om te leren en zijn heel gemotiveerd. 
Ook Nederlands wordt geleerd. Dit is heel belangrijk 
voor de integratie in de samenleving en voor werk. 
Zelf geef ik alleen rekenen, maar leg daarnaast ook de 
Nederlandse taal uit.` Binnen verraadt een speelhoek 
in de woonkamer dat Henk kleinkinderen heeft. We 
drinken een bak koffie en Henk haalt foto´s voor de 
dag van zijn aardig groot gezin.  
 

Waarom ben je AKA docent geworden? 
“8 Jaar geleden ben ik Gerard gaan helpen met het 
huiswerkhuis. Toen de AKA opleiding begon, vroeg 
Gerard of ik daar wilde helpen. Daarvoor heb ik ook 
weleens mensen bijles gegeven en ik ben jarenlang 
wiskundedocent geweest. Omdat ik een tijd zonder 
betaald werk zit heb ik er tijd voor. Ik doe het een dag-
deel per week. Het is leuk om te doen, alleen is het 
nog niet duidelijk of het volgend jaar weer doorgaat. 
De eisen aan docenten worden veranderd en ik weet 
niet of ik daar nog een rol in heb.” 
 

Wat is het leuke aan het werk? 
“Je leert mensen kennen en de studenten zijn gemoti-
veerd. Dit jaar zijn er goede cijfers gehaald en ik heb 
het idee dat het helpt, dat het echt zin heeft. Ze leren 
dingen waar ze verder mee komen. Een aantal stude-
ren door of zoeken een baan. Ook vind ik het een uit-
daging om mensen met een andere taal te leren be-
grijpen.” 
 

Noem eens een leuke gebeurtenis? 
“We maken altijd wel lol als we met de les bezig zijn.  
De leerlingen vertellen iets over zichzelf, ik trouwens 
ook. Je bent dan meer bij elkaar betrokken. Een leer-
ling kreeg een kindje en was een tijdje niet geweest. 
Opeens kwam ze met het kindje opdagen op de les. 
Als je elkaar kent gaat het makkelijker, zo van: 
“meneer Henk, meneer Henk, kom dit eens uitleg-
gen?” Het zijn allemaal dames en dat geeft een aparte 
sfeer.” 
 

Is er nog tijd voor hobby’s? 
“Ik ben met een wiskundige legpuzzel bezig met 256 

stukjes, Eternity II.” Dat klinkt niet direct heel moeilijk. 

Henk haalt de puzzel erbij en al snel wordt duidelijk 

waar Eternity voor staat. Het zijn vierkante stukjes met 

4 patronen, met bij elkaar bijna ontelbare mogelijkhe-

den. “Ik heb computerprogramma’s ervoor gemaakt 
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om de oplossing uit te kunnen rekenen. Ik heb jaren 

programmeerwerk gedaan. Met anderen die met de 

puzzel bezig zijn, over de hele wereld, heb ik leuke 

contacten gehad. De puzzel is nog steeds niet opge-

lost en de sluitingsdatum voor een prijs voor de oplos-

sing,  is inmiddels verstreken. Daarnaast zit ik veel 

achter internet voor informatie over wat er zich alle-

maal afspeelt in de wereld. Ik geloof in Jezus Christus 

en denk dat we in de laatste dagen van de wereldge-

schiedenis komen. Er gebeuren nare dingen in de we-

reld. Het troost me dat God dat weet. Hij heeft het in 

zijn handen, wat niet zegt dat wat er gebeurt zijn wil is. 

Verder help ik op dinsdagmiddag met het Open Hof 

Plein in onze kerk. Er wordt Nederlandse taal- en 

computerles gegeven. Er worden sierraden en kaarten 

gemaakt, geschaakt en je kunt met iemand praten of 

bidden. Iedereen is daar welkom. Ik help mensen met 

de computer, hoe het werkt, met taal of voer gesprek-

ken.” 


