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Dordtse Diamanten schitteren op Zomercarnaval

Na een jaar lang keihard werken aan de kostuums en de festivalwagen was 28 juli jl. het Zomercarnaval in Rotterdam
het knallende sluitstuk van gedane arbeid.Opgezweept door
de muzikale tonen van dj D-Kaya en het enthousiaste publiek
trok kindergroep De Dordtse Diamanten al dansend door de
afgeladen straten van Rotterdam, met als klapstuk de jury op
de Coolsingel.

Diamanten drie nominaties in de
wacht hebben gesleept: Beste
kindergroep, Beste overall performance en Rushainy Kleinmoedig
als Beste individueel. Eind september weten de Diamanten of ze
ook werkelijk een of meer prijzen
hebben gewonnen. Aan het Zo-

Alle kinderen waren verkleed als paashaas of paaskuikentje.

Dit jaar stonden de Dordtse Diamanten al weer voor de vierde
keer op rij op het Zomercarnaval
met dit keer als thema: “Easter
Bunny’s”. Alle kinderen waren
verkleed als paashaas of paaskuikentje en op de festivalwagen
was een reusachtig grote paas-

mand gemaakt. In totaal deden
er 30 “diamantjes” tussen de 4
en 13 jaar mee aan dit kleurrijke,
gezellige tropisch evenement. De
Dordtse Diamanten is een multiculturele kindergroep opgezet
door twee zussen, Sueneisa en
Giliane. Hun motto is: “Alle kinde-

ren zijn diamanten. Wij plaatsen
hen in het licht, zodat ze kunnen
schitteren. DIAMONDS ARE FOREVER!” Ieder jaar is de groep
ruim van te voren bezig met de
voorbereidingen. De afgelopen
maanden hebben de Dordtse Diamanten goed gebruik gemaakt
van de sloopwoning aan de Jacob van Ruysdaelstraat. Deze
werd gratis beschikbaar gesteld
door Trivire. Elk jaar krijgen zij van
Trivire een sloopwoning voor niets
aangeboden, zodat ze de voorbereidingen kunnen treffen. Elders
zouden ze veel geld kwijt zijn aan

huur, waardoor het hele feest niet
door kan gaan. Ook hebben de
Dordtse Diamanten dit jaar de
wijkwens gekregen. In het kader
van de sociale samenhang hebben zij een bepaald bedrag toegekend gekregen om hun activiteiten voor het Zomercarnaval door
te zetten. De argumentatie van de
regiegroep van de wijkwens was
dat het goed is voor het imago
van de Antilliaanse groepering en
in het algemeen zet het de wijk
Krispijn positief op de kaart. En
dat de wijkwens goed is besteed
blijkt wel uit het feit dat de Dordtse

Het was superleuk!
mercarnaval deden in totaal 38
groepen mee, waarvan 5 kindergroepen. Sueneisa:“Het was super leuk! En we zijn heel erg trots
en hopen dat iedereen dat ook is.”
Tekst+ foto’s Jeroen Niemeijer

De toekomstvisie van Oud Krispijn
De politiepost in Krispijn blijft open. Dit was de belangrijkste toezegging van wethouder Rinette Reynvaan tijdens de
werkconferentie. Deze conferentie stond geheel in het teken
van de toekomstige veranderingen van de ondersteuning en
organisatie van het wijkbeheer in Oud Krispijn.

Uitkomsten

De uitkomsten werden gezamenlijk besproken. De discussies werd geleid door Tweede
Kamerlid Gerard Schouw, die dit
op een soepele en ontspannen

D e
d r u k b e z o c h t e
(ontbijt)werkconferentie was georganiseerd door OKBZ (Oud Krispijn Bewoners Zelforganisatie).
Volgens OKBZ voorzitter Arie van
Zanten, die de ochtend opende,
zijn de fysieke veranderingen van
de wijk in 2013 voltooid. Daarom
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Genestetstraat, het kantoor van
Trivire aan de Brouwersdijk en de
Koloriet in de Jacob Marisstraat.
Het zou wel goed zijn als er één
loket zou komen voor alle meldingen. Men vindt ook dat er vaker
terugkoppeling mag plaatsvinden
naar degene die de melding heeft
gedaan.

Ella Vogelaar, Arie Van Zanten en Rinette Reynvaan hebben een warme
band met de wijk Oud Krispijn.
stopt na dat jaar de inzet van extra
middelen. De wijk moet dan klaar
zijn om nog meer op eigen benen
te staan. Daarna werd er in vijf
groepen met een bepaald thema
gediscussieerd over wat behouden moest blijven en wat veranderd of verbeterd kan worden.
De thema’s waren: veiligheid,
voorzieningen en leefbaarheid,
onderwijs, wonen en werken.

manier deed. De diversiteit van
de huizen, een mix van dure en
goedkope huur- en koopwoningen wordt als zeer prettig ervaren.
Wel maakt men zich zorgen over
de braakliggende terreinen zoals
aan de Brouwersdijk en in de
nabije toekomst aan de Patersweg. Deze plaatsen bevorderen
de veiligheid niet. Iedereen is tevreden over de voorzieningen in
de wijk zoals de politiepost in de

Oud Krispijn is de afgelopen tien
jaar een stuk veiliger geworden.
Niemand wil terug naar de oude
situatie. Wel maken de wijkbewoners zich zorgen over de drugshandel op straat en de daaraan
gepaard gaande overlast. Men
is bang dat als de wietpas wordt
ingevoerd de straathandel nog
gaat toenemen. Ook maakt men
zich zorgen over kleine kinderen
die ’s nacht tegen 12.00 uur nog
buitenspelen. Een advies voor
alle wijkbewoners is, als men
iets onregelmatigs ziet dit direct
bij de politie te melden. Ook al ziet
men niet direct resultaat, toch is
het belangrijk om het te melden.
De directeur van de PIUS X basisschool wil graag met ouders in
contact komen. Opvoeden is niet
alleen een taak van de school,
maar moet in samenspraak gaan
met de ouders. Er zijn volgens
hem voldoende scholen in de
wijk, maar de ouderparticipatie
moet een stuk beter worden.

Politiek

Rinette Reynvaan begon in haar
betoog direct over de politiepost
in de wijk. Ze nam de ongerustheid, over eventuele sluiting van
de politiepost aan de Genestetstraat, weg door te zeggen dat
deze openblijft. Ze vindt dat er
in de afgelopen vijftien jaar veel
bereikt is. “Natuurlijk is nog niet
alles af maar er zijn veel dingen
verbetert de afgelopen jaren in
Oud Krispijn. En we blijven investeren in mensen. Dat doen we nu
en dat moeten we over tien jaar
nog steeds doen”. Ze was ook erg
bezorgd over de geringe animo
voor de ouderparticipatie en dat
kleine kinderen zo laat nog buitenspelen. Zij neemt dit mee in de
toekomstige plannen. Tot slot gaf
Ella Vogelaar een peptalk. Hoewel Oud Krispijn officieel geen Vogelaarwijk is, heeft zij een warme
band met onze wijk. Oud Krispijn
was voor haar een voorbeeld hoe
wijken zich konden verbeteren. Ze
gaf aan dat de politiek er is voor
de mensen en niet andersom. De
wijkbewoners moeten aangeven
waar zij behoefte aan hebben en
daar moet de gemeente zijn plannen naar aanpassen. Maar wat er
met behulp van de bewoners al
bereikt is, heeft zij alle vertrouwen
in de toekomst van onze prachtwijk.
Wim de Vogt
Foto: Jeroen Niemeijer.

