
Door Herman Kersbergen

DORDRECHT – Er ging in de 
adventsweken een gerucht onder 
de zwakkeren in onze samen-
leving. Zo van: ,,We hebben ge-
hoord dat…”

Maar geruchten zijn van alle tijden 
en al eeuwen oud. Je komt het zelfs 
tegen in de Dordtse Bijbel. Hoofd-
stuk 2 van het Matteüs evangelie. 
Koning Herodes hoort iets over de 
geboorte van een nieuwe koning. 
De vorst schrikt zich een ongeluk, 
weet de waarheid niet te achter-
halen en dus mobiliseert hij zijn 
moordbrigade. Gevolg? Alle jon-
gentjes van 0 to 2 jaar in Betlehem 
worden om zeep gebracht.
Maar er is nóg een verhaal. Een 
handvol Judeërs, wijzen uit het oos-
ten, hebben ook een gerucht verno-
men en ze volgen een ster. Mannen 
met poen, want als ze in het plaat-
selijke café in Betlehem een kind in 
een kribbe vinden komen ze met 
de nodige verrassingen. En die zijn 
niet misselijk. Letterlijk staat er: ze 
openen hun schatkisten en bieden 
hem geschenken aan: goud, wie-
rook en mirre.

Opmerkelijk
Er ging een gerucht door de stad 
en wat méér is: het klopt. Enkele 
Dordtse ondernemers, in hun vrije 
tijd lid van het bestuur van de Dor-
drechtse Ondernemersvereniging 
(DOV), hebben 225 verrassings-
pakketten aangeboden bij de voed-
selbank, bestemd voor burgers die 
dat dringend nodig hebben. 
Een opmerkelijke stap. Onder-
nemers die zich inzetten voor de 
zwaksten in de samenleving. Heet 
dat soms maatschappelijk onderne-
men? ,,Zo heb ik dat niet bekeken”, 
zegt Anneke Maagdenberg-Wede-
meijer lachend. ,,Nee, dit valt niet 

onder de veelgehoorde term ‘maat-
schappelijk ondernemen’. Ik denk 
dat je dit initiatief beter kunt om-
schrijven als ‘ondernemen met oog 
voor maatschappelijk zwakkeren’.

Luxe
 ,,Weet je, toen wij met het team 
van AM Zorgmanagement zaten 
te brainstormen over ons relatiege-
schenk van dit jaar, bedacht ik op-
eens dat we feitelijk over een luxe 
‘probleem’ nadachten. 
Daarover doorpratend, kwamen 
we op mensen die het op dit mo-
ment moeilijk hebben. We denken 
dat onze relaties – die allemaal een 
baan hebben – niet in die lastige 
positie verkeren. Wat zouden wij 
dan toevoegen met een relatiege-
schenk? Waarschijnlijk een glim-
lach, dat wel, maar of het echt een 
wezenlijk verschil zou uitmaken 
tijdens de kerstdagen, dat valt te 
betwijfelen. Daarmee was dan het 
idee geboren een kerstgeschenk 
te geven aan mensen voor wie het 
écht een verschil maakt.”

Betrokkenheid
Maar een zelfstandige ondernemer 
investeert toch alleen om zakelijk 
te scoren? Anneke: ,,Ik vermoed 
dat het voor veel ondernemers wel 
zo is; wij werken in de zorg en die 
sector kenmerkt zich over het alge-
meen door een wat grotere betrok-
kenheid bij mensen die ziek, hulp-
behoevend of weerloos zijn. 
Zakelijk zullen we er niet mee sco-
ren, maar het voelt erg goed om te 
weten dat 225 gezinnen een tas vol 
verrassingen krijgen”.
Wat dit gebaar met het naderend 
kerstfeest heeft te maken? Anneke 
is er duidelijk over: ,,Je kunt het 
zeker ook zien in de context van 
maatschappelijke issues. Natuurlijk 
is er materiële armoede, maar er is 
een nog grotere armoede in betrok-

kenheid met en voor elkaar”. ,,Wij 
lossen met ons gebaar de maat-
schappelijke armoede hier niet 
mee op, maar misschien geven we 
mensen die het niet zo breed heb-
ben wel de erkenning dat wij ons 
bewust zijn van hun situatie. 
Voor mijzelf is Kerst altijd een van 
de momenten dat ik me realiseer 
hoe bevoorrecht ik ben met mijn 
gezin, familie en vrienden. Ik kom 
uit een gezin waar er op gewezen 
om altijd te kijken naar mensen die 
het minder hebben dan jij en ver-
volgens je zegeningen te tellen. Als 
je dat in je rugzak hebt, ben je rijk 
voor het leven”.

Aandacht
En toch…Wat hopen jullie met je 
daad te bereiken. Een àppel op de 
samenleving, inclusief de onderne-
mers? ,,We hebben al iets bereikt”, 
zegt ze met overtuiging. 
,,Toen ik Cees van der Poel van Al-
bert Heijn in Wielwijk benaderde 
om een pakketje samen te stellen 
voor 225 gezinnen, bood hij spon-
taan aan om daar ook nog het een 
en ander bij te doen en alles in een 
boodschappentas te verpakken. 
Van Cees weten we dat hij wel va-
ker iets doet voor minder bedeel-
den. Maar zou het niet geweldig 
zijn, als andere ondernemers op de 
gedachte worden gebracht om ook 
iets te doen voor mensen die het 
moeilijk hebben? 
Ik denk dat er best ondernemers 
zijn die iets willen doen, alleen zijn 
ze misschien nog niet op dat idee 
gekomen. Nog mooier is als men-
sen dit lezen en ineens aan iemand, 
of een gezin, denken die misschien 

wel een extraatje kon gebruiken. 
Als ze dat omzetten in een daad en 
een aardigheidje of een beetje aan-
dacht geven, dan hebben we toch 
iets geweldigs bereikt? Als dat geen 
mooie kerstgedachte is…”

Blij
Gerdien Hodzelmans, coördina-
tor logistiek van de voedselbank 
en penningmeester Jan Flach zijn 
ongelofelijk blij met de beschik-
baar gestelde pakketten. ,,Er is veel 
stille armoede in onze stad”, vertelt 
Gerdien. Zelf beschikken we over 
honderden adressen van burgers 
die van onze hulp afhankelijk zijn, 
maar wellicht is het een topje van 
de ijsberg. Daarom is het geweldig 
wat deze ondernemers ons, en dus 
de mensen die van de voedselbank 
afhankelijk zijn, nu hebben aange-
boden. Het is een fantastisch ge-
baar in deze winterse dagen”.
Jan Flach beaamt dat. Hij is na-
mens de georganiseerde PKN ker-
ken en als lid van het College van 
Diakenen heel praktisch bij het 
werk van de voedselbank betrok-
ken. Wat hem betreft heel logisch. 
,,We geven, geïnspireerd door ons 
geloof, handen en voeten aan deze 
vorm van hulp. Dat noem ik geloof 
in de praktijk van elke dag”, zegt 
hij met overtuiging.

Ondernemers verrassen 
kwetsbare burgers

Anneke Maagdenberg (midden) 

overhandigt Gerdien Modzelmans 

(links) het eerste voedselpakket. 

Jan Flach (rechts) steekt meteen 

de handen uit de mouwen om de 

kratten met pakketten uit te laden.

Foto Henk Veenstra
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DORDRECHT - Vanaf 3 februari 
2011 kan bij de vervoersbedrijven 
Arriva, Connexxion, HTM en Ve-
olia in Zuid-Holland alleen nog 
met de OV-chipkaart gereisd wor-
den. Dit heeft minister Schultz van 
Infrastructuur en Milieu laten we-
ten in een brief aan de Tweede Ka-
mer. De provincie Zuid- Holland 
en het Stadsgewest Haaglanden 
willen op één gezamenlijk moment 
de strippenkaart afschaffen. In de 
Stadsregio Rotterdam is de strip-
penkaart al bijna een jaar geleden 
afgeschaft. De provincie en Haag-
landen voldoen aan de criteria die 

het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu heeft opgesteld om een 
verzoek tot afschaffen van de strip-
penkaart in te dienen. Dit betekent 
onder meer dat het OV-chipkaart-
systeem in alle bussen, trams en 
RandstadRail operationeel en sta-
biel is er voldoende plaatsen zijn 
voor de consument om geld op de 
OV-chipkaart te laden.
Het huidige assortiment aan 
(ster)abonnementen blijft in 2011 
gewoon bestaan. In de loop van 
dit jaar willen de provincie en het 
Stadsgewest een besluit nemen over 
de abonnementen. 

Strippenkaart verdwijnt bijna

DORDRECHT - Er is een pak-
ket van maatregelen gemaakt tegen 
de overlast in de Colijnstraat. De 
politie voert in de Colijnstraat en 
omgeving een zero tolerance beleid 
met betrekking tot drugs en over-
last: er worden geen waarschuwin-
gen gegeven. Iedereen die drugs 
bij zich heeft, wordt meegenomen 
door de politie Daarnaast is er ex-
tra surveillance door de politie. De 
wijkagent wordt voor minimaal 
tweederde van zijn tijd ingezet op 
straat. Bovendien mag er in de Co-
lijnstraat en omgeving geen alcohol 
gedronken worden op straat. 
Deze en andere voorgenomen 
maatregelen zijn besproken met 

een kleine groep wijkbewoners. De 
politie verzoekt inwoners met klem 
in alle gevallen melding te maken 
van misstanden en overlast, ook al 
om een zo precies mogelijk beeld 
van de situatie te krijgen. 
Deze eerste maatregelen lopen 
vooruit op een brede aanpak op het 
gebied van leefbaarheid en veilig-
heid in Dordrecht. Begin volgend 
jaar komt de Taskforce Overlast 
met een aanvalsplan bestrijding 
overlast, waarin nadere maatrege-
len worden voorgesteld. Te denken 
is aan een fysieke en sociale aanpak 
en bijvoorbeeld intensivering van 
de aanpak van woonoverlast en 
verkeersmaatregelen. 

Aanpak overlast Colijnstraat

Van Bodegom B.V.
www.seatdordrecht.nl

nieuwe auto’s − occasions
onderhoud − reparatie
APK − schadeherstel

Al meer dan 25 jaar 
SEAT-ervaring!

service

Spaar voor                      bij MCD

™

Op zoek naar een uitdagende baan in de techniek?
Kom bij ons werken, wij hebben veel werk voor vakmensen!!

Ben je: 1e ijzerwerker, Lasser FCAW / SMAW, Projectleider staal, Calculator
staalbouw, Tekenaar staalbouw, Werkvoorbereider, 1e Pijpfitter, Slijper

Of staat je beroep hier niet bij maar ben je toch nieuwsgierig?
Bel: 0184-410960 of mail naar info@vrtu.nl

v.ROOSENDAAL
- technisch uitzendbureau -

Tapijt  Laminaat
Vinyl / PVC
Marmoleum
Gordijnen & Vitrage
Raamdecoratie
Zonwering  Behang
Kastenwanden
Horren  Meubelen
Vloerkleden  Projecten

DE INRICHTER
VAN UW
COMPLETE
INTERIEUR

Vriesestraat 164
3311 NS  Dordrecht
Telefoon 078 - 621 55 60
www.jokerdesign.nl

www.occasioncentrum.nl

* Vraag naar de voorwaarden. 

15% korting
op occasions*

van 8 december

t/m 5 januari

KRISPIJNSEWEG 49
TEL. 078 6135535

DORDRECHT

ONZE SPECIALITEIT
HAZELNOOTGEBAK

Nu weer volop verkrijgbaar:

* KERSTKRANSEN * KERSTSTAVEN

* KERSTSTOLLEN * KERSTKRANSJES

en al het andere lekkers voor de
feestdagen van onze bekende kwaliteit!

Nu uitsluitend beschikbaar voor
iedere denkbare gelegenheid!

Verjaardag
Bedrijfsborrel
Vergadering

Besloten diner
High tea
Receptie

Babyborrel
Workshop

Bruiloft
Presentatie

Lunch
?

U verzint de gelegenheid
Wij maken het feest!

Voor meer informatie:
078 - 6579027
Singel 183 Dordrecht

Wij
wensen u

fijne
feestdagen

Nieuwe
woning?

www.hypotheker.nl

Dordrecht Centrum
Johan de Wittstraat 160

(078) 631 01 99
Dordrecht Stadspolders

Van Eesterenplein 254
(078) 630 97 25

Super de Boer Treffers Store Dordrecht

Uw voordeel: 6.60/4.99
8.99 8.995.99Uw voordeel: 3.-

15.59/13.98

Baanhoekweg 1, Dordrecht, 078 - 6164777
www.bowlingcentrum.nl

Vrijdag 24 december,
Kerstavond zijn wij geopend!

Op deze avond presenteren wij wegens groot succes:

Voor de Ladies: High Heel Bowlen,
2 uur bowlen op je eigen hakken en onbeperkt cocktails en bubbels slurpen € 14.95 p.p.

Voor de heren: Vitamine B arrangement,
2 uur bowlen en 2 uur onbeperkt biertjes drinken € 14.95 p.p.

Kijk voor de voorwaarden op onze website. 

Losse baannhuur voor € 25,00 per uur, per baan. Aanbieding 2 uurtjes voor € 35,00

Voor 24, 25 en 26 december zijn er nog plaatsen om
het Kerstarrangement

te boeken.
1½ uur bowlen, 2 uur onbeperkt grillen en een ijsje.

Voor maar € 37,00 p.p.

25 en 26 december is losse banen verhuur nu ook mogelijk:
van 11:00 tot 14:00 uur en 20:00 tot 23:00 uur per uur,

per baan voor € 27,50
Tussen 14:00 en 20:00 uur zijn ze alleen per anderhalf uur

te boeken: 1½ uur bowlen € 41,25 per baan.

Boek snel, we zitten al bijna vol!

Traditionele Kerstzang 
in Pauluskerk

DORDRECHT - In de Pauluskerk 
aan de Nassauweg is vrijdagavond 
24 december de traditionele Kerst-
zang, die al voor de 29-ste keer 
wordt georganiseerd. Het centrale 
thema van de avond luidt ‘Vrede-
vorst’. Naast veel samenzang kan 
geluisterd worden naar het kin-
derkoor ‘Osanna’, het jeugdkoor 
‘Tehillah’ en het gemengd koor 

‘Osanna in Excelsis’. De samen-
zang wordt begeleid door Jeroen 
de Weerdt op orgel, Nelly Holster-
de Groot op piano, Joël van Driel 
op trompet en Jolies van Marle op 
fluit. De toegang is gratis, de kerk 
is open vanaf 19.00 uur. De aan-
vang van de Kerstzang is 19.30 uur 
met het zingen van Komt allen te-
zamen.

DORDRECHT - Op donderdag 23 

december speelt Chinese Taipei een 

oefenwedstrijd bij en tegen Sporting Delta 

in Dordrecht. Chinese Taipei is de laatste 

jaren als korfbalnatie sterk in opkomst en 

speelt zeer aantrekkelijk en spectaculair 

korfbal. Zij zien deze wedstrijd als een 

perfecte voorbereiding op de Challenge 

die na de kerst in Rotterdam plaatsvindt.

De aanvang van deze wedstrijd is 19.30 

uur en de wedstrijdduur is driemaal 30 

minuten dus 90 minuten topkorfbal.

De kerststal in de Antoniuskerk aan de Burgemeester de Raadtsingel 

is nog tot en met 6 januari te bezichtigen van maandag tot en met 

zaterdag van 10.30 tot 12.30 uur (op Tweede Kerstdag ook van 14.00 

tot 16.00 uur).

DEZE WEEK EXTRA 
IN UW KRANT:

Een uitgave van Wegener Media
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Op pagina 5:
Dordtenaarvan de weekArie de Vries

Foto Alfons Jannink

Op pagina 3:
Bezoek Kunst Kerstmarkt in het CBKSchaatsen op Kerstijsbaan in winters decor

DORDRECHT - Na een spectaculaire opening door Kids on Ice werd vorige week donderdagavond de Kerstijsbaan geopend. Ieder jaar is deze ijsbaan in december

en januari te vinden op het Scheffersplein in Dordrecht. Schaatsliefhebbers kunnen tot en met 9 januari langskomen. Speciaal voor kinderen die de eerste stappen

op het ijs zetten staan er pinguïns klaar. 

Foto Rinie Boon
Lees verder op pagina 3.

DORDRECHT - In Pictura 
zijn van 15 januari tot 20 fe-
bruari drie nieuwe tentoon-
stellingen te zien.

In de Grote zalen exposeren Ho-
ward Rogers en Kees Verschuren 
met ‘Transitional Bodies’ Deze 
gezamenlijke tentoonstelling
van Howard Rogers en Kees

Verschuren is geboren uit hun
jarenlange vriendschap en de
reizen die zij samen maakten. De 
radicale en schilderachtige ma-
nier van werken van Rogers en
de contemplatieve stoffelijkheid
van de wandkleden van Ver-
schuren geven de gevoelens van
angst van hun generatie weer. In
de 3de zaal van Pictura exposeert

Christine Saalfeld met ‘Fusion’.
Zij geeft in haar beeldend werk
op bijzonder persoonlijke wijze 
commentaar op de architectuur.
Haar actuele werk is een reflec-
tie op een reis door Mongolië en
de hoofdstad Ulaanbataa. Sinds
deze reis onderzoekt Saalfeld de 
mogelijkheden van vilt om zich-
zelf uit te drukken. Het resultaat

bestaat uit opmerkelijke beelden 
waarin de grenzen tussen teke-
ning en sculptuur zich vermen-
gen. Het project wordt onder-
steund door CBK Rotterdam.
In de foyer van Pictura exposeert
Ellen Blom met ‘Still’. De schil-
derijen van Blom zijn gebaseerd 
op film-stills. Ze onderzoekt
welke spanning er overblijft en

welke nieuwe verhalen kunnen
ontstaan wanneer deze beelden
uit de context van de film zijn
gehaald.
Pictura is gevestigd aan de Voor-
straat 190-192 en is woensdag
tot en met zondag open van
13.00 tot 17.00. De entree is gra-
tis. Voor meer informatie: info@
pictura.nl of 078-6149822.

Drie tentoonstellingen in Pictura

Dag en nachtbereikbaar
7x24 uur GRATIS bereikbaar

voor directe hulp

0800 - 099 55 15

Einde
RentevastePeriode?

www.hypotheker.nl

Dordrecht CentrumJohan de Wittstraat 160(078) 631 01 99Dordrecht Stadspolders
Van Eesterenplein 254(078) 630 97 25
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UIT IN DORDT?Lees verder eldersin deze krant!

DORDRECHT - Op donderdag 23

december is er vanaf 20.30 uur een

eindejaars pubquiz in Merz. Charles

van Andel is de gastheer. Mr. Bright’s

Quiz Night is een algemene kennisquiz

die uit acht ronden met vragen, foto’s

van onder andere beroemdheden. 

Teams bestaan uit maximaal vijf

personen. Meedoen kost 2,50 euro

per persoon. Voor meer informatie:

www.murphysquiznight.nl.

Mercedes-Benz E 250 CGI Cabriolet
Ander winters vermaak

 KIA Venga 1.4 CVVT X-ecutiveDe Praktijkauto

ALTIJD

HET LAATSTE

AUTONIEUWS

De Ford C-Max en Grand C-Max hebben het maximale aantal van vijf sterren gescoord in de crashtests van Euro NCAP. Beide auto’s

behaalden de hoogste score ooit voor whiplashbescherming en blinken uit in bescherming voor zowel volwassenen als kinderen.

De C-Max en Grand C-Max zijn voorzien van een supersterke carrosseriestructuur en geavanceerde inzittendenbescherming.

AUTO edition.nlHet laatste autonieuws

Het laatste autonieuws

AutomobielbedrijfWensveen B.V.
Ohmweg 1 - AlblasserdamTel. 078-6913922Weteringsingel 139 - H.I. AmbachtTel. 078-6814711www.wensveen.nl

BelastingvrijeAlfa Romeo MiTo
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