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agenda januari 
5 ma  

6 di Lunch: 12.00 - 13.00 uur 

7 wo  

8 do Yoga: 13.30 - 15.00 uur 
Kleding maken +:  13.00 uur 
Eethuis : 18.00 uur 

9 vr Kleding maken +:   10.30 uur 

10 za Wereldpercussie: 11.00 - 13.00 uur 

11 zo  

12 ma Kerngroep/bestuur: 10.15 uur 

13 di Kerngroep: 10.15 uur 
Lunch: 12.00 - 13.00 uur 

14 wo  

15  do Yoga: 13.30 - 15.00 uur 
Kleding maken +:  13.00 uur 
Eethuis : 18.00 uur 

16 vr  

17 za Wereldpercussie: 11.00 - 13.00 uur 

18 zo  

19 ma  

20 di Lunch : 12.00 - 13.00 uur 

21 wo  

22 do Yoga: 13.30 - 15.00 uur 
Kleding maken +:  13.00 - 15.00 uur 
Eethuis : 18.00 uur 

23 vr Kleding maken +:   10.30– 13.00 uur 

24 za Wereldpercussie: 11.00 - 13.00 uur 

25 zo  

26 ma Nieuwjaarsreceptie: 17.00 - 19.00 uur 

27 di Lunch : 12.00 - 13.00 uur 

28 wo  

29 do  

30 vr  

31 za  
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26 januari: nieuwjaarsreceptie van 17.00 
tot 1900 uur 
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EETHUIS MENU JANUARI 

VASTE ACTIVITEITEN  

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

 Lunch: 
Iedere dinsdagmiddag om 12.00  
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. 

 

8 januari 
Groentesoep 

Boerenkool met worst 
vla 

Kok: Steven 
 
 

15 januari 
Tomatensoep 

hachee met rode kool en appeltjes 
IJs toe 

Kok: Radouane en Gerdien 
 

22 januari 
Groentesoep 

Rijst met kip en champignons 
Salade 
toetje 

Kokkin: Turpekai 
 

29 januari 
Witlof uit de oven 
Kokkin: Agnieke 
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D e Gekheid van de Wereld Op Zich 
 

Er was een dag, dat ik even snel groente ging kopen 
bij de Turkse groentewinkel. Ze bestaan nog niet zo 
lang, maar ze leveren goeie spullen voor een prima 
prijs, dus daar zeurt niemand over in het dorp. De 
zaak floreert zichtbaar, het is er gezellig, ‘die mensen 
doen toch hun best?’ Ik kwam er niet voor het eerst. Ik 
kocht witlof.  
- “Wit-lof?”, zei de knappe Anatolische achter de balie 
spontaan, “dus je gelooft het nu wel?” Hoho, wat moet 
dat? (ik moest hier Het met een hoofdletter schrijven, 
denk ik).  
- “Mja”, zei ik. ‘Bij vlagen vind ik het prachtig, soms 
verschrikkelijk, soms onbegrepen, maar het allemaal 
geloven: nee’ zou accurater zijn geweest, maar dat 
kan worden misverstaan, en wie discussieert daar nog 
over, overdags? Ik ben gek op die groente, rauw, uit 
de oven, èn gekookt.  
Misschien zijn het volgelingen van Gülen*, komt daar 
de zendingsdrang vandaan, bedacht ik mij. Deze 
vrouw is immers kenmerkend ‘goed opgeleid, spreekt 
de taal uitstekend en trekt geen steun’. 
-“Waarom gebruiken jullie toch die plastic zakken?”, 
vroeg ik, om van onderwerp te veranderen, toen ze de 
spullen voor me inpakte, “de vissen sterven eraan in 
de oceaan. Waarom geen papieren zakken? Is toch 
beter?” “Kijk,” zei ze, de tas tonend, “wit.” “Verf?”, zeg 
ik, en haal mijn schouders op.   
- “Vroeger waren wij rood-zwart, maar nu zijn wij rood-
wit,” wierp zij tegen, niet zonder felheid. Oef. Nog 
meer symboliek. 
- “O,” antwoordde ik, enigszins onder de indruk van 
haar optreden en verschijning. Ik wens haar nog een 
fijne dag, en trek de deur achter me dicht. De bel tin-
gelt. 
 
*Fatihulla Gülen: Turks moslimgeleerde, hoofd van een beweging 
met veel invloed in het Turkische soefi-islamisme. Hamert erg op 
aanpassing, wederzijds begrip, en een goede opleiding. Wordt her 
en der gewantrouwd, om verschillende redenen. In onderzoek door 
de Nederlandse overheid, niet op goede voet met de Turkse 
     
 

Ingezonden door Jos Dekker  

DE GEKHEID VAN DE WERELD 

O p 26 januari houden we onze nieuwjaarsrecep-
tie van 17.00 tot 19.00 uur. We blikken graag 

met elkaar terug en vooruit en kijken er naar uit om 
met elkaar de beste wensen uit te brengen voor het 
nieuwe jaar.  

NIEUWJAARSRECEPTIE 
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UIT JAARVERSLAG WIJKWINKEL 2014 

V oorwoord jaarverslag Wijkwinkel 2014 
 

Sinds 2010 wordt er ieder jaar een Wijkwinkelverslag 
gemaakt met behulp van een uitdraai van het cliëntre-
gistratiesysteem, de intakes van nieuwe cliënten, en 
het afsprakenboek. Reden hiervoor is dus allereerst 
dat het mogelijk is, plus dat het wenselijk is een vorm 
van verantwoording af te kunnen leggen -of dat nu 
gevraagd wordt of niet (door geldschieters/
fondsverstrekkers, gemeente), openheid van zaken te 
geven over het reilen en zeilen van een op zichzelf 
staand onderdeel van de Buitenwacht, en last but not 
least: inzicht te geven –en te krijgen- in ontwikkelingen 
op het gebied van hulp- en dienstverlening in het alge-
meen. Ontwikkelingen op onze kleine schaal in relatie 
tot plaatselijke, regionale, nationale, zo mogelijk inter-
nationale tendensen. 
 
En wat blijkt steeds opnieuw? Er zijn kenmerken die 
typisch zijn voor de Wijkwinkel van de Buitenwacht. 
Kenmerken die je niet direct bedenkt, of verwacht. 
 
Voor 2015 gaat hulp- en dienstverlening, in Dordrecht 
en elders, werken met wijkteams. Betaalde krachten 
van verschillende disciplines van hulp- en dienstverle-
ning gaan samenwerken, wijkgericht. Zo zijn er al 
Wijkwinkels (n.b.!) in Crabbehof en Nieuw-Krispijn (de 
Prinsemarij) actief, waar Sociale Dienst, woningbouw-
verenigingen en stichting MEE een locatie hebben 
waar wijkbewoners binnen kunnen lopen. Zo zouden 
we het bij ons niet willen! Loopt de Buitenwacht, met 
haar Wijkwinkel, achter de feiten aan?  
 
Met ingang van dit jaar zijn er wijkteams voor Krispijn 
(Oud- en Nieuw-Krispijn samen), voor Wielwijk, waar-
schijnlijk samen met Crabbehof, en een wijkteam voor 
Dordrecht-Oost (Staart, Stadspolders, Sterrenburg). 
Waar blijft de Vogelbuurt, Indische Buurt en Land van 
Valk, waar de Binnenstad en 19e-eeuwse Schil? Het 
is vast een kwestie van tijd, en dan is er in Dordrecht 
een dekkend systeem van professionele hulp- en 
dienstverleners, naast Leger Des Heils, jeugdhulpver-
lening, GGZ en  verslavingszorg. 
 
Je zou denken: wat moet dat nu met de arme vrijwil-
ligers van de Buitenwacht en de Wijkwinkel? We krij-
gen het vast moeilijk, we zullen veren moeten laten, 
ons nut opnieuw moeten bewijzen… Het gebeurt nu al 
dat wij niet worden uitgenodigd op bijeenkomsten, zo-
als onlangs op een voorlichtingsbijeenkomst over 
zorgverzekeringen. Een kwalijke zaak, tot voor kort 
ongebruikelijk, die we graag onder de aandacht van 
het bestuur willen brengen. We moeten het er niet bij 
laten zitten! 
 
Want wat blijkt, jaar in, jaar uit? We zitten al een paar 
jaar op of rond de duizend consulten per jaar, aantal-
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len waarvan het zeer de vraag is of die elders gehaald 
worden, en we wisten al dat de Buitenwacht-, en ook 
Wijkwinkelbezoekers redelijk verdeeld wonen over 
‘postcodes 3314 en 3317’, dat is Oud- èn Nieuw-
Krispijn, Wielwijk èn Crabbehof, oftewel heel Dor-
drecht-West, ondanks wijkwinkels en buurthuizen al-
daar (inmiddels een soort wijksteunpunten, gerund 
door stichting MEE). Er is zeker enige overlap van 
bezoekers, dat is alleen maar welkom. 
 
Kijken we naar de intakes van 2014, en dan dachten 
we dat we het al wisten: 
 
van de nieuwe cliënten komt  
29% uit Oud- en Nieuw-Krispijn,  
21% uit Wielwijk/Crabbehof,  
21% uit Binnenstad/19e-eeuwse schil,  
12% uit Vogelbuurt/Land van Valk,  
  6% uit Stadspolders,  
  6% uit Dubbeldam,  
  3% van de Staart, 
  3% uit Sterrenburg. 
De Wijkwinkel van de Buitenwacht bedient dus cliën-
ten uit de gehele gemeente Dordrecht, plus daarbij 
cliënten uit omliggende Drechtsteden: ik denk dat er 
reden is om trots te zijn. 
 
Er zullen mensen bijzitten die verhuisd zijn uit het ou-
de Oud-Krispijn, zeker. Er zal sprake zijn van bekend-
heid met de Buitenwacht, van mond-op-mond-
reclame. Andere instellingen verwijzen ook graag door 
naar ons, merken we… maar het allerbelangrijkste is 
toch het vertrouwen. En daar zijn we zelf verantwoor-
delijk voor.  
 
Dan kunnen we 2015 met vertrouwen tegemoet zien.  

BESTE MENSEN 

T en eerste allemaal nog de beste wensen voor 
het nieuwe jaar. Hopelijk hebben jullie allemaal 

een fijne kerst en jaarwisseling gehad.  
 

Kort geleden ben ik gestart met een onderzoek naar 
wat bezoekers van De Buitenwacht en bewoners uit 
de buurt bezighoudt. 
De bedoeling is om te kijken of er activiteiten georga-
niseerd kunnen worden die hierbij passen.  
Als je mee wil doen aan mijn korte onderzoek kan je 
me aanspreken als ik in De Buitenwacht ben. Op het 
moment is dat vaak op de woensdag en donderdag. 
Ook kun je me mailen. 
Marlonwongsioe@gmail.com 
Het zou fijn zijn als je in het onderwerp even zet dat 
het om De Buitenwacht gaat.  
 

Ik hoor graag van je! 
Groetjes, 
Marlon 

mailto:Marlonwongsioe@gmail.com
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IN HET ZONNETJE... 

S teven de Waal 
 

“Ik ben een geboren kok”, vertelt Steven tijdens het 
interview bij hem thuis. Het is rond de jaarwisseling en 
De Buitenwacht is een paar dagen gesloten. Steven 
kan niet alleen goed koken, hij weet er ook veel ach-
tergronden over. “Dat het koken een mannenwereld is, 
komt door het leger. De koks bij het leger gingen na 
de oorlog in eerste instantie bij kastelen werken. Pas 
rond 1850 werd in Parijs het eerste restaurant geo-
pend.” En over wild: “De adel ging met zo’n tien man 
op jacht. De bossen zaten toen nog vol met wild en 
het was eenvoudig om te schieten. Dat werd dan gelijk 
opgegeten en na een paar dagen kwam het hun neus 
uit. Maar als het wild net geschoten is staan de spie-
ren strak. Voor de malsheid moet eerst een tijdje rij-
pen, op verschillende manieren.” 

 

Wat doe je bij de Buitenwacht? 
Ik kook daar. Ook help ik Gerdien, als zij kookt en als 
er iemand afgezegd heeft dan blijf ik ook. Verder kook 
ik 1 keer per maand voor de Lets ruilwinkel. Ik begin 
met een menu: wat voor menu kun je maken voor een 
bepaalde hoeveelheid geld. Er komen elke week 25 a 
30 mensen. Qua keuken kun je zoveel mensen wel 
aan. Dan heb je de inkopen en het klaarmaken van 
het eten. Bij grote menu’s schrijf ik de inkopen op en 
maak een MEP lijst. Je maakt bijvoorbeeld groente-
soep, schnitzel, gebakken aardappelen en bonen. Dat 
werk je uit, wat je  hiervoor nodig hebt en de volgorde 
van klaarmaken. Je begint dan met aardappelen ko-
ken, want die moeten afkoelen. Dat heet een MEP 
lijst. Als je die afwerkt dan komt het altijd goed.   Voor 
ik begin pak ik gelijk alle materialen. Pannen, op-
scheplepels, ik leg alles op de bar. Zo krijg je over-
zicht. Daarom ben ik altijd zo rustig. Met een maaltijd 
bereiden ben ik ongeveer 4 uur bezig. En er is iemand 
die me helpt. De inkopen doet een ander. Zelf eet ik 
nooit mee. Dan heb ik geen trek. Dat heb ik altijd al 
gehad, het heeft misschien met zenuwen te maken, 
alhoewel ik die hier niet meer heb. Zo kan ik tijdens 
het eten borden uitzetten en de saus afmaken. Als ik 
wel mee zou eten zou het niet op tijd af komen. We 
denken aan halal en vegetarisch, maar we doen geen 
diëten. Daar is ook geen geld voor.  
 

Waarom ben je dit gaan doen? 
Via Marcel ben ik hier gekomen. Hij zei: “Steven, je 

moet daar eens gaan kijken.” Ik ben nu ruim een jaar 

bezig en heb het goed naar mijn zin. Ruim 20 jaar ge-

leden ben ik afgekeurd. Ik ben zo ziek geweest dat ik 

blij ben dat ik hier nog zit. Ik heb de koksschool ge-

daan en het leermeester diploma gehaald. In totaal 

heb ik bij 13 restaurants gewerkt. Ik heb een hele gro-

te warenkennis. Ze noemen me wel het wandelende  
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KLEDING MAKEN + 

warenboek. Ik lees ook vaak, mijn kast staat vol kook-
boeken en ik lees het blad lekker. Tegenwoordig wordt 
er meer met groente gewerkt en minder met vlees.  
 

Wat is het leuke aan het werk? 
Dat je wordt gewaardeerd. Ik krijg heel veel compli-
menten. Gerdien trouwens ook.  
 

Noem eens een leuke gebeurtenis? 
Toen ik er net een paar maanden was, werd er met 
kerst een karaokeavond gehouden. We deden een 
duet, waarbij de muizen met een knapzakje en al weg-
vluchtten. Mijn zangpartner bleef ook doorzingen toen 
de muziek al uit was. We kregen toen een tweede 
prijs. Het was een leuke avond. 
 

Heb je tijd voor hobby’s? 
Vroeger deed ik aan sport en liep marathons, maar nu 
niet meer. Ik heb er veel van geleerd, om door te gaan 
ook met afzien. 

D e naailes op donderdagmiddag en vrijdagoch-
tend is vorig jaar uitgebreid met meer creatieve 

mogelijkheden. We hebben veel (schilder) materiaal 
en gereedschap in huis waar je wat moois van kan 
maken, maar gewoon erbij zitten kan ook. 
Als je zelf iets hebt kan je dat meenemen. Sophie 
helpt graag en kan tips geven. Ook wanneer je niet 
beide armen volledig kan gebruiken kan Sophie voor-
zien in hulpmiddelen om toch zelf wat te maken. 
(bijvoorbeeld vast tapen van papier) 
Dingen waar je aan kan denken zijn: tekenen, schil-
deren, houtbewerken, speksteen, naaiwerk, gips, 
bloemschikken, papierkunst enz. 
Deelname tegen materiaalkosten, afhankelijk van het 
materiaal maximaal € 1,50. 
Donderdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur 

Vrijdagochtend van 10.30 tot 13.00 uur 

Sophie  

 


