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‘Een paar
bloemetjes
zorgen voor
nabijheid’
De fractie van GroenLinks
ﬂeurt zaterdag ‘illegaal’ de
binnenstad van Dordrecht
op met
plantjes tijdens het
Guerilla Gardening weekend. De partij
roept ook zoveel mogelijk
bewoners op om zaterdag
op verwaarloosde stukken
openbare ruimte ‘tuinen’
aan te leggen.
Guerilla Gardening klinkt
aardig gewelddadig in de
oren. Wat is het precies?
,,Het is niet gewelddadig, maar
wel illegaal. Guerilla Gardening
betekent eigenlijk het ongevraagd aanplanten van meer
groen in grijze zones. In heel Nederland wil GroenLinks enkele
plekken in de stad extra aandacht geven en ‘vergroenen’ met
ﬂeurige plantjes. Op deze manier proberen we mensen ervan
bewust te maken dat je met een
paar bloemetjes en een schepje
een heel eind komt in de eigen
wijk.’’
Hoe speelt Dordrecht in op
deze ludieke actie?
,,In Dordrecht zijn er gelukkig
veel parken en een enkele stadstuin. Wat GroenLinks betreft
mogen er daarvan meer komen.
Met de actie willen we in Dordrecht onder meer het Vrieseplein beplanten. Op deze manier geven wij deze plek een
mooier en vrolijker uiterlijk.’’
Mogen bewoners ook groen
doneren en meedoen aan de
actie?
,,De actie is juist bedoeld om
Dordtenaren te stimuleren zich
in te zetten voor een groener
Dordrecht. Uit verschillende onderzoeken is namelijk gebleken
dat groen een positief effect
heeft op de woonomgeving en
op het humeur van mensen. Het
is dus voor Dordtenaren zeker
waardevol om mee te doen aan
de actie. GroenLinks roept dan
ook bewoners op om in de eigen
wijk verwaarloosde stukken
grond op te knappen met het
planten van ﬂeurige bloemetjes.’’
Brengt het illegaal tuinieren
geen problemen met zich
mee?
,,Het is niet de eerste keer dat de
actie wordt gehouden. Het ludiek aanplanten van meer groen
heeft voorgaande jaren bij zowel
het college als bij bewoners voor
veel sympathie gezorgd. Een
voorwaarde is natuurlijk wel dat
het niet moet leiden tot een jungle. We houden het netjes en
lichten vandaag of morgen het
college in over de actie.’’
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‘Lijk’ in container baart opzien voor ingang Albert Schweitzer ziekenhuis

CHANTAL BLOMMERS
DORDRECHT • Even schrikken voor

bezoekers van het Albert Schweitzer
ziekenhuis in Dordrecht. Een grote
afvalcontainer met daarin een ontklede pop, versperde de weg naar de
hoofdingang. ‘De ontvangst bij het
ziekenhuis is weinig hoopvol’ klinkt
het op berichtensite Twitter.
,,Een vreemd gezicht,’’ erkent Pieter Zeilstra, afdelingshoofd logistiek
van het ziekenhuis. ,,De container
heeft er echt maar een paar minuut-

jes gestaan, maar dit mag natuurlijk
niet gebeuren.’’

Volgens Anton van Rees, die het
plaatje op internet zette, riep de pop
veel verbazing op. ,,Mensen keken
ernaar, wezen. Het is natuurlijk toch
wel erg gek.’’
De pop is afkomstig van het nabij
gelegen ﬁliaal van het Da Vinci College waar zorgopleidingen zijn gehuisvest. Het ziekenhuis haalt het
afval van de school op. Zeilstra: ,,De
scholieren oefenen op die pop. We
hebben al afgesproken dat ze het
afval voortaan niet meer zo in de

container doen. Het zet toch de toon
voor het ziekenhuis. Daar zijn we
niet blij mee.’’
De container stond per toeval wat
langer voor de hoofdingang. ,,De
medewerker die het afval ophaalt,
was juist even bij de winkeltjes die
voor onze hoofdingang zitten naar
binnen gegaan om daar vuilnis op te
halen. Normaal gesproken staat die
container daar niet.’’
Het ziekenhuis bood op Twitter al
excuses aan voor het ‘rare beeld’.

Winkelen in ‘Ibizasfeer’

Woonwinkel begint voorjaar met thema-avond
DORDRECHT • Het voorjaar komt langzaam op
gang, maar bij woonstudio Tante Brocante Living
in Dordrecht is de zomer
volop aanwezig. Gisterenavond luidde de woonwinkel het voorjaar in met
een ‘Ibiza Ladies Night’.
De prosecco vloeide rijkelijk. ,,Ik hoef toch niet te
rijden!’’
ROXANNE SEBES

Een rij nieuwsgierige dames schaart
zich rond een kruk waarin vriendin
José een make-upbehandeling
krijgt. Schoonheidssalon Totalskin
zorgt dat iedere vrouw met een gezonde blos op de wangen de ladies
night bij Tante Brocante Living verlaat. ,,Ze heeft een schram op haar
neus, dus poeder maar ﬂink!’’ roept
een vriendin plagerig.
De ladies night is geïnspireerd op
het eiland Ibiza. Miryam Schotman,
eigenaresse van de woonstudio,
heeft bewust voor dat eiland gekozen. ,,Ik kom er al jaren en wil het
Ibizasfeertje op de mensen hier
overbrengen. Het is er zo vrolijk en
kleurrijk.’’ Dat laatste is terug te vinden in de verschillende stijlkamers
die in de woonwinkel te bezichtigen
zijn. Iedere kamer is gedecoreerd in
felle kleuren, gecombineerd met
vrolijke kussens en vazen.

UNIEK

Nieuw is het kledingrek. Het hangt
vol ﬂuoriserende jasjes en zachte
stoffen, ook van de hand van het
team van Tante Brocante Living zelf.
,,De kleding voegt toch weer wat extra’s toe. En onze eigen ontwerpen
zijn uniek.’’ Ondanks dat Tante Brocante Living bekend staat om de
meubelen en decoratie, is het kledingrek razend populair.

Een kledingrek hangt vol ﬂuoriserende jasjes en zachte stoffen. ‘Onze eigen ontwerpen zijn uniek,’ zegt
Miryam Schotman van Tante Brocante Living. FOTO RINIE BOON

Wilma Fokkema uit Papendrecht
heeft haar vriendin Sari Damsteegt
uit Nieuw-Lekkerland opgetrommeld om naar de ladies night te
gaan. Samen spitten ze het kledingrek door. Damsteegt heeft al iets gepast. ,,Wat een vrolijke kleuren en
mooie stoffen. Echt een Ibizasfeertje.’’ Tussen het winkelen door nipt
Damsteegt aan haar glas prosecco.
,,Ik hoef toch niet te rijden!’’
De vriendinnen Lia Vrolijk en Ada
Bakker doen het rustiger aan en zijn
aan de jus d’orange. ,,Maar dat is
ook een zomers drankje,’’ vindt Bakker. De dames houden wel van een
kleurtje in de huiskamer en bekij-

‘Warmtecentrale elders’
DORDRECHT • De gemeente

Dordrecht overweegt toch een
andere plek voor de tijdelijke
warmtecentrale voor het Johan
de Witt Gymnasium aan het
Oranjepark. Dat hebben ambtenaren gisteren aan verontwaardigde buurtbewoners beloofd,
vertelt woordvoerster Maayke
Mannaert van de bewoners. Ze
werden verrast door het bericht
dat de centrale in een container
naast het speelterrein bij hun
woningen zou komen. Ze vrezen
onder meer uitlaatgassen en la-

waai. Ambtenaren vertelden de
plek gekozen te hebben om de
pijn te verdelen tussen beide
kanten van de Oranjelaan. Volgens Mannaert maken ze daarbij
een denkfout: ,,Aan onze kant
wonen mensen. We zitten hier
dag en nacht. Aan de overkant
zitten de brandweer, een school
en een apotheek.’’ Een alternatieve plek zou de parkeerplaats
voor het gymnasium zijn: ,,Dat
zou het aanzien van de school
schaden, maar wij zitten hier in
beschermd stadsgezicht.’’

ken aandachtig ieder tierlantijntje
en accessoire. Hun weg gaat naar
een gekleurde tas, die de dames op
het oog hebben.
Populair is ook de tafel vol hapjes
die Tante Brocante Living voor de

Sari Damsteegt

‘Wat een
vrolijke
kleuren en
mooie stoffen’

dames heeft opgesteld. Favoriet zijn
de cupcakes van buurvrouw Samantha. De mierzoete creaties zijn voorzien van een marsepeinen Ibizaplaatje. Bakker Korteweg verzorgt
de hartige hap. Als een bezoekster
plaats neemt in de make-upstoel,
grijpen toeschouwers subtiel naar
een paar snacks.
Als de buiken gevuld zijn, de dorst
gelest is en de dames als echte ‘ladies’ de make-upstoel hebben verlaten, is het tijd om de tassen te vullen. Zodra het spul is afgerekend en
de klanten naar buiten stappen, is
daar plotseling Dordrecht weer;
Ibiza ligt toch wel heel ver weg.

Steun voor ex-Rivasmedewerkers

ALBLASSERWAARD • Oud-thuishulpen van Rivas, die onderdak hebben gevonden bij een andere zorgaanbieder, maken aanspraak op
een maandelijkse ﬁnanciële compensatie van hun oude werkgever.
Dat stelt Rivas-woordvoerder Jeroen
Hurkens. ,,Per geval en in overleg
met de bonden, wordt bekeken hoe
hoog die vergoeding uitvalt en tot
wanneer die loopt.’’
Thuishulpen zijn na hun gedwongen vertrek minder gaan verdienen.
Rivas stopte per 1 januari met huishoudelijke hulp in zeven regiogemeenten en stelde dat andere par-

tijen de ongeveer 150 personeelsleden tegen dezelfde arbeidsvoorwaarden en hetzelfde salaris dienden over te nemen. Na maanden
van overleg oordeelde het Haags gerechtshof echter dat de nog wel actieve zorgaanbieders niet verplicht
zijn hetzelfde uurloon te betalen.
Om aanspraak te maken op de
vergoeding moeten oud-werknemers aan Rivas doorgeven waar en
onder welke voorwaarden zij nu
werken. Inmiddels zijn volgens Hurkens zeker 120 van de 150 oud-thuishulpen van Rivas elders onder de
pannen.

