
Wijkfeest
Wittevrouwen

ZATERDAG 30 JUNI 2007

Geef gul voor kinderen van Curaçao
Een deel van de opbrengst van de bar en de kraam-
verhuur gaat naar arme kinderen in Curaçao. Het
evangelisch echtpaar Schouten uit de Poortstraat is
daar gaan wonen om de armen te helpen. Ook de
opbrengst van de collecte bij de maaltijd gaat naar
het werk van het echtpaar Schouten. 

Zie het interview op de achterkant

Belangrijk! Voor het huren van een kraam kan ieder -
een alleen nog op woensdag 20 juni van 19.30 tot
20.30 in de Nieuwe Kerk (Bollenhofsestraat 138a)
terecht. info: p.j.bosma@amc.uva.nl

Verder doet de organisatie een dringend beroep 
op buurtbewoners die 30 juni willen helpen als 
vrijwilliger. Interesse? 
daniel.reuling@versatel.nl

Wat: Voetbal Toernooi:  twee tegen twee
Wanneer: vanaf 11.00 uur
Waar: Voetbalkooi bij de Warmoes
Wie: jonge voetballers en voetbalsters: F
(geboren in 1998 en 99); E (1996 en 97) en D
(1994 en 95) voetbal(st)ers
Alleen straatteams kunnen meedoen, dus beide
spelers van een team moeten in dezelfde straat
wonen. Zoek dus iemand uit jouw straat in
Wittevrouwen om samen een team mee te vor-
men. Per straat kunnen wel meerdere teams mee-
doen. Kosten van deelname is 1 euro per team.
Voor informatie en/of aanmelden van je team kun
je contact op nemen met Piter Bosma (2720042)
tussen 19.00 en 20.00 uur.
We hebben maar 1 veld, dus wees er snel bij,
want vol is vol. 

De wijk laat zich dit jaar nadrukkelijk horen op het
Wijkfeest Wittevrouwen op zaterdag 30 juni. Alle
muziek op het wijkfeest komt van mensen uit de
wijk. Overdag zijn er als vanouds de kramen en de
kinderkermis en van ‘s middags tot laat in de
avond – en dat is NIEUW – treden verschillende
grote en kleinere artiesten op uit onze wijk. Als de
kramen zijn opgeruimd kan iedereen los gaan voor
het podium bij kinderdagverblijf SESAM. Was het
wijkfeest vorig jaar nog midden in de wijk. Dit jaar
zitten we rond de Nieuwe Kerk. Vergeet daar niet
de maaltijd te nuttigen, gratis aangeboden door de
gemeente. De kramen staan dit jaar in de
Bollenhofse-, Bekker-, Rogge-, Klaverstraat en de
Griftkade. 

Opening
Niemand minder dan burgemeester Brouwer zal
het wijkfeest Wittevrouwen 2007 openen. Om
10.15 uur verwachten we haar op het podium.

Brouwer is na 8 jaar burgemeesterschap bezig aan
haar afscheidstournee. En doet nu dus ook onze
wijk aan. Altijd al iets aan haar willen vragen, grijp
dan nu je kans! Het wijkkoor zal haar toezingen.
Ballonnen gaan de lucht in en wel zullen toasten op
onze mooie wijk Wittevrouwen. Komt allen!

Stichting Wijkfeest Wittevrouwen: Daniël, Gertjan,
Hanneke, Hanny, Johannes, Paula, Piter, Tia en Wim

Voetbal
Toernooi

“Wij hebben altijd met veel plezier in de wijk
gewoond en hopen dat u er samen ook een
woonwijk van maakt met het toezien op elkaar,
zodat er geen eenzaamheid in de wijk zal zijn,
want daarmee begint de eerste nood.” 

Corri en Elbert Schouten vanuit Curaçao

Tussen 16:20 en 17:00 uur gaan wij onder 
de kleine Wittevrouwen bewoners

op zoek naar talent in  

de Wittevrouwen X-FACTOR!

Vind je het leuk om op te treden op 
een podium?

Wil je zingen, dansen of muziek maken?
Alleen of met vriendjes & vriendinnetjes?

Niet ouder dan 12 jaar? 
Heb jij de X-factor?  

mail@paulavanechtelt.nl.

De Ierse blueszanger Michael Robinson treedt op
tijdens het Wittevrouwen-muziekfestijn

Muzikanten uit de wijk
burgemeester Brouwer opent wijkfeest

Kraam huren 
kan nog!
vrijwilligers nodig

De wijk is ons rijk
Waar ik niet meer van wijk
Zij geeft van zoveel moois blijk
Zo vol zo fijn zo rijk

Een huis een straat een hele buurt
Noem het een gemeenschap of gewoon een wijk
Ik zie dat de kat de hond begluurt
En de glazenwasser heeft altijd gelijk

(wordt vervolgd op pag. 3)

De Wijk

KAPSALON / 3 SCHOONHEIDSSALONS / 
MASSAGE / ZONNEBANK / (BUITEN) SAUNA

/ TURKS BAD / ONTSPANNINGSRUIMTE /
RESTAURANT / 2 BUITENTERRASSEN

Biltstraat 6-8, 3572 BA  Utrecht
Tel. (030) 271 18 08
Fax (030) 273 45 20

In de maanden juni, juli en augustus: tegen inlevering
van deze advertentie 2e persoon Sauna voor € 9,50 

www.bobbies.nu
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Biltstraat 62-64

VOOR DE
LEKKERSTE
GERECHTEN 
EN HAPJES.

In onze winkel aan de
Grifstraat hebben we naast

heerlijke verse gerechten voor
thuis, ook ambachtelijke

Franse kazen en andere deli-
catessen. Tijdens het wijkfeest
kunt u in onze stand kennis
met ons maken. Wij laten u
dan proeven en genieten van
diverse lekkernijen onder het

genot van een wijntje. 

Domstad
Mariaplaats 13
Utrecht
030 - 2311355

Ozebi
Biltstraat 4
Utrecht
030 - 2735000

Biltstraat 4
Utrecht
030 - 2723414

Verzekeringen Pensioen 
en Hypotheek

Wij wensen u een
fijn Wijkfeest toe !

GRAFISCHE
PRODUCTIES

Zonnebaan 18

3542 ED Utrecht 

Tel. 030-2410951

www.pinta.nl
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Wittevrouwen zingt en danst voor U!
10.15 Opening Wijkfeest met 

burgemeester Brouwer, 
het wijkkoor en de ballonenwedstrijd

11.30 No Sisters (voor de kerk)
16:00 Wijkkoor
16:20 X-factor
17:00 Streetdance workshop

Het Wittevrouwen-muziekfestijn
17:30 José Bosschers & Mieke de Jong
18:00 SKIFF
18:45 The Occassions
19:30 The Sense
20:15 Rapgroep 3D
20:45 Wittevrouwen gelegenheidsband
21:15 Michael Robinson
21:45 DJ

Podiumprogramma 
van zaterdag 30 juni

De Wijk (vervolg)
Ik zie je spelen, lachen, praten en eten
’s Avonds krijg je aardappels met rode kool
Om nog meer te kunnen en te weten
Loop je elke dag braaf naar school

Over de stoep stuitert een bal
Je zusje kan niet vangen
En een papiertje in vrije val
Blijft nog maanden in de bomen hangen

wordt vervolgd zie pag. 6

3D treedt op tijdens het Wittevrouwen-muziekfestijn

SKIFF

Voordat burgemeester Brouwer het wijkfeest opent,
zorgt ons Wittevrouwen Wijkkoor voor de juiste
ambiance. Jaarlijks komen 40 bewoners uit
Wittevrouwen speciaal bijeen voor een optreden op
het Wijkfeest: hun canon is ondertussen een begrip! 
No Sisters is een koor van 8 vrouwen en een 
dirigente. Zij zingen a capella moderne muziek, drie
stemmig. Hun optreden is niet op het podium, maar
voor de kerk in de Bollenhofsestraat. 
Voor de kleine Wittevrouwenbewonertjes is er de
Wittevrouwen X-factor competitie. Zingen, dan-
sen, muziek maken, alles mag! Een gezellige jury
beslist wie de Wittevrouwen X-factor bezit! Je kunt
je hier nog voor opgeven door een mail te sturen
aan mail@paulavanechtelt.nl.
Na de X-factor verzorgt Lisa van Veelen uit de
Gildstraat samen met haar vriendin Nina Bosselaar
een workshop “streetdance”. Lisa en Nina gaan
samen met iedereen die zin heeft om mee te doen 
(jong & oud!) een dans instuderen! Dus heb je zin
om je heupen eens goed los te schudden, kom dan
om 17:00 naar het podium!
Mieke de Jong heeft de bakkerij van de familie
Uijtewaal in de Gildstraat omgetoverd tot een
prachtige muziekstudio “In d’Oude bakkerij”. Met
veel plezier geeft ze er pianolessen. De fraaie ruimte
wordt naast de muzieklessen ook gebruikt voor het
geven van yoga en meditatielessen. Mieke wil graag
dat de studio een wijkfunctie krijgt en staat open
voor andere initiatieven. Op het wijkfeest treedt

Mieke samen op met José Bosschers. José en
Mieke beloven ons 'Blues, ballads & een swingende
Wittevrouwen Finale'!
De muziek van SKIFF varieert van vrolijke 'fun-grun-
ge' tot geïnspireerde ballads. Het is pop, folk rock,
het heeft funk en humor zowel als diepere emotie
en zelfs een boodschap. SKIFF is een groep rond
zanger en liedschrijver Henk van der Veen, die lied-
jes schrijft in het Nederlands en Engels. Skiff is
momenteel bezig met een 'try out tour' langs kleine-
re podia, om als live act een naam op te bouwen.
Leuk dat ze ook het Wittevrouwen Wijkfeest aan-
doen! Een echte Wittevrouwenband is ook The
Occasions. Zij bestaan uit de directeur, een leer-
kracht en een aantal ouders van de Jenaplanschool.
The Occasions is een coverband die een breed en
swingend repertoire brengt: van nederrock tot disco
en van funk tot rock en roll. 
The Sense speelt aanstekelijk soul & funky stuff en
bestaat volledig uit Wittevrouwen bewoners en
bewoonsters! Metz L’Haouari is een rapper uit de
St. Janshovenstraat die met zijn band 3D al een
heuse hit heeft gescoord! De Ierse zanger Michael
Robinson weet van elk optreden een feest te
maken. Op Koninginnedag speelt hij elk jaar het
Jansdam ‘plat’ met zijn gitaar en rocksongs!
Ongetwijfeld gaat het dak er ook in Wittevrouwen af
de 30e juni. Wij sluiten de avond af met een spette-
rende DJ.

Programma-toelichting

Kramen en 
Kindermarkt
Net als andere jaren zijn er voor het wijkfeest tien-
tallen kramen verhuurd, van waaruit tweede hands
spullen, kunstwerken etc. worden verkocht. Eigen
kramen of verkoop vanaf de kleedjes op de grond
is niet mogelijk! We maken een uitzondering voor
kinderen en organiseren daarom een speciale kin-
dermarkt (van 10.00 - 16.00 uur).

De spelregels van de kindermarkt zijn als volgt:
• Kinderen tot en met 12 jaar kunnen vanaf een

kleedje spullen verkopen op de speelplaats van
De Warmoes naast de kerk.

• Hiervoor mogen ze een eigen kleed meebrengen
dat niet groter is dan 1,5 bij 2 meter.

• Verkoop door kinderen is alleen toegestaan op
de speciale kindermarkt.

• Aan deelname aan de kindermarkt zijn geen
kosten verbonden

• De kinderen brengen alleen spullen mee die ze
zelf kunnen verkopen

• Aan de ouders het dringende verzoek er voor te
zorgen dat bij vertrek de straat netjes wordt
achtergelaten.

Kinderkermis
Zonder kinderkermis geen wijkfeest. Zo is het alle
jaren nog geweest. Dit keer zijn de attracties: een
superglijbaan, zaklopen, spijkerbroek hangen en
nog veel meer en dat alles – met een ijsje van
Roberto – voor maar € 1,50. Dus kom tussen
13.00 en 16.00 naar het terrein rond kinderdag-
verblijf Sesam. 
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Biltstraat 90-92, 3572 BH Utrecht
Tel:  030 - 273 35 44 - Fax 030 - 271 53 47
email: utrecht@feedback.nl

GRIFTSTRAAT 20 - TEL. 271 25 56
UTRECHT

Grieks Restaurant

Al 23 jaar uw vertrouwde adres voor 
betaalbare kwaliteit en gezelligheid.

GILDSTRAAT 73
3572SK UTRECHT.
TEL. 030-2714081
www.gr-europa.nl

7 dagen per week geopend
Elke 1e zaterdag: Live jazz & lekker eten

Micky  (Angelique Groen)

Poortstraat 35
3572 HC  Utrecht

Tel.: 030-272 48 42

Van Humboldstraat 127
3514 GN  Utrecht

Tel.: 030-273 15 08

Gratis bezorgen 

Peter Haarmode
- Kapsalon
- Depositair `Nexxus`
- Schoonheidssalon
- Zonnebank
- Ongewenst haar wegflitsen   

vanaf € 35,-
- Pedicuresalon

www.touchofbeauty.nl
Biltstraat 77, Utrecht
Tel: 030 - 233 49 59, 06-54764460

Biltstraat 101 B /
Swammerdamstraat 12

Tel + Fax Adm. 0346 - 28 38 50
www.kdvduimelot.nl 

APOTHEEK BOOGAERDT

SPECIALIST IN HOMEOPATHIE 
EN VOEDINGSSUPPLEMENTEN

Biltstraat 152, 3572 BN Utrecht
Tel:  030 - 271 53 41 / 030-272 07 40

Fax 030-272 08 53

Geopend:
ma-vr:  08.00 – 17.30
zat: 10.00 – 14.00

Voor advies, service en zorg op maat

De duizend gezichten van het Griftpark
prachtige foto’s van Angeliek de Jonge met tekst van Jerry Goossens,

144 blz., € 14,95

Wittevrouwen en Buiten-Wittevrouwen
de geschiedenis van onze wijk door Henk Denneman, 112 blz., € 9,95

Berekuil
de beste columns van wijkbewoner Jerry Goossens, 288 blz., € 12,95

Wandelen in het Griftpark
wandelgidsje door de ontluikende natuur, 48 blz., € 4,95

Deze publicaties zijn tijdens het wijkfeest te koop bij de kraam van
Stichting De Plantage en altijd verkrijgbaar bij de Utrechtse boekhandels.B
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030 2718373

Zonnebaan 18 - 3542 ED Utrecht - Tel. 030-2410951 - www.pinta.nl

GRAFISCHE PRODUCTIES

Biltstraat 16 en 22
Utrecht

WWW.BLOEMENUTRECHT.NL

Wittevrouwensingel 95
3514 AL Utrecht
Tel. 030-2759080
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Autorijschool
Wittevrouwen

Opleiding voor rijbewijs B.
Bezoek de website: 

www.autorijschoolwittevrouwen.nl

Telefoon : 030-2732362 of
0653198238

Biltstraat 74 – Utrecht
Voor al uw dagelijkse

boodschappen

Al 20 jaar woont Michael met plezier in de wijk ver-
telt hij terwijl we van het zonnetje genieten in zijn
tuin. Het was een Nederlandse horeca ondernemer
die hij tijdens een optreden in een nachtclub in
Frankrijk tegen het lijf liep, die hem overhaalde naar
Nederland te komen. Maar het was de liefde die
hem in Wittevrouwen deed neerstrijken en waar hij
nooit meer is weggegaan.

Wittevrouwen is een erg muzikale wijk, hij geniet
ervan dat hij hier elke dag wordt omringd door
muziek. Al zijn het maar de oefensessies van zijn
saxofoon spelende buurman, het crescendo van
Nederlandstalige muziek waar zijn buurvrouw van
de bloemenwinkel hem dagelijks op trakteert (André
Hazes is zijn favoriet!) of de Abba-show waar 2
straatgenoten hem tijdens zijn verjaardag mee heb-
ben verrast! Graag zou hij meer met zijn muzikale
wijkgenoten willen ondernemen maar door zijn
drukke schema kan hij daar nog weinig tijd voor vin-
den. Een optreden op het wijkfeest vindt hij in ieder
geval enorm leuk om te doen.

Naast gemiddeld 10 optredens per maand produ-
ceert en schrijft Michael zelf ook muziek. Erg trots is

hij op de nieuwe CD van The Fortunes die hij heeft
geproduceerd en waarvoor hij zelf 8 nummers heeft
geschreven. Zijn eigen CD “On reflection” is in 2006
uitgekomen en hij heeft de muziek geschreven voor
een film met Nick Nolte. Genoeg interessante pro-
jecten dus. Toch vraag ik Michael welke muzikale
dromen hij nog heeft. Samenwerken met Jackson
Brown, die hij een grandiose tekstschrijver vindt,
staat in ieder geval hoog op de wensenlijst. Nog
een keer optreden met Van Morrisson lijkt hem ook
wel wat. Van Morrisson en hij hebben dezelfde Ierse
roots en als jong jochie ging Michael vaak naar zijn
optredens. Hij heeft ook nog eens met hem op het
podium gestaan en zou dat nu graag nog een keer
over doen. Tenminste, als hij de show op zijn
manier in elkaar mag zetten!

Wat het klimaat voor muzikanten in Nederland
betreft vindt Michael het jammer dat hier momenteel
de tendens heerst om jonge muzikanten vooral snel
te laten scoren. Programma’s als Idols en X-factor
dragen hier natuurlijk behoorlijk aan bij, terwijl zingen
echt een vak is waar een gedegen opleiding voor
nodig is. Hij zou dan ook graag de mogelijkheid krij-
gen om jong Nederlands talent te begeleiden.

Op mijn vraag wat we 30 juni kunnen verwachten
weet ik eigenlijk het antwoord al: lekkere muziek,
goede sfeer, veel interactie met het publiek en voor-
al ontzettend veel gezelligheid! 

Ik heb er nu al zin in!

Hoe belandt een Ierse muzikant in Wittevrouwen? Dat vraag ik me af als ik voor dit interview rich-

ting het huis van Michael Robinson in de Gildstraat loop. Hij is één van de topartiesten uit onze wijk

die tijdens het muziekfestijn bij kinderdagverblijf Sesam zal optreden.

(Door Paula van Echtelt)

Michael Robinson dé grote
attractie van het muziekfestijn

Een paar voorbeelden van rapregels uit een van de
songs:

“We zijn die trouwe,
Niet bij te houen,
Crew uit Wittevrouwen”

“Ik heb al het goede van mijn moeder,
En het kwade van de straten”

De kerngroep van DSM (De Strakste Mensen)
bestaat uit Mo, Metz en Sami. Naast optredens
werden ze gevraagd workshops rappen te geven
aan jongeren die geïnteresseerd waren in hun
muziek. Dit sloeg zo aan dat diverse jongeren zich

wilden aansluiten bij de groep. Er werd een over-
koepelende groep opgericht: 3D (Duizenden
Duistere Dieren), die je kunt zien als een jungle. In
de loop der jaren ontwikkelden ze een eigen stijl: de
dierlijke stijl, waarmee het instinctieve karakter ervan
wordt aangeduid.
In 2004 heeft DSM een eerste studioalbum
gemaakt, genaamd “Wereld van de dieren”. 

Wielen in de lucht
Tijdens het interview vertelde Metz (25, ongehuwd,
van Marokkaanse afkomst) dat het grootste succes
geboekt is met de single “Wielen in de lucht”. De
videoclip van het nummer werd een jaar geleden
een maand lang, vijf keer per dag, uitgezonden op

tv-kanaal The Box. Een half jaar geleden stonden ze
met een grote foto op de voorpagina van
Straatnieuws.
Metz doet jongerenwerk in buurthuizen en werkt in
een nachtcafé als barman. Hij besteedt twee avon-
den per week aan muziek.
Bij hun optredens doen steeds andere jongeren
mee uit de groep 3D. Uiteindelijk is het de bedoe-
ling dat 3D een grote bekende groep wordt, met
DSM als voorhoede.
De groep heeft een eigen website http://dsm3d.nl 

De rapgroep DSM is ontstaan in de wijk Wittevrouwen in 1995. Een groep jongeren, waaronder Metz

L’Haouari, kwam in aanraking met hiphop en was daar zo enthousiast over dat ze zelf gingen rap-

pen. Ze rappen in het Nederlands over hun eigen leven en hun kijk op de gang van zaken. Als trotse

buurvrouw zocht ik de rapper op voor een interview.

(Door Hanny Daniëls)

3D pure Wittevrouwen rap

COLOFON

Deze Wijkfeestkrant Wittevrouwen wordt 
uitgegeven door Stichting Wijkfeest

Wittevrouwen
Vormgeving wordt ieder jaar gratis verzorgd

door: PINTA Grafische Producties 
Druk:  Drukkerij Pascal

De Ierse blueszanger Michael Robinson kun je
zomaar tegen het lijf lopen.

Apotheek Koert
Biltstraat 100, 3572 BJ Utrecht
telefoon: (030) 271 85 85
telefax: (030) 271 63 24
www.apotheekkoert.nl
email: apotheekkoert@ezorg.nl
open: ma-vr 8.00-18.00, za 9.00–16.00

Uw geneesmiddel, onze zorg
• ruime sortering geneesmiddelen
• advies op maat
• tevens gespecialiseerd in homeopathie en antroposofie
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Open huis
Tijdens het Wijkfeest bent u de gehele dag van
harte welkom in de kerk (Bollenhofsestraat 138a).
Gewoon eens rustig rondkijken, een kop koffie drin-
ken, een rondleiding, genieten van muziek of een
kaarsje voor iemand branden. EN… Aan het einde
van de middag is er een spectaculair optreden…!
Voor de kerk staat een kraam met o.a. info over de
Alpha Cursus en Present. Stichting Present bege-
leidt mensen om een dag(deel) beschikbaar te stel-
len en een verschil te maken in het leven van hulp-
behoevende inwoners van Utrecht. Denk aan het
opknappen van een huis, een tuin betegelen, hulp
aan ouderen of vluchtelingen (www.present-
utrecht.nl).

Jongeren en kinderen
Het team van Rock Solid staat met allerlei spannen-
de activiteiten voor jongeren op het Wijkfeest: een
spectaculaire Bungee-Run, Pimp your Pancake en
natuurlijk veel muziek en dans! (info@rocksolid.nl). 
Het KinderKookCafé organiseert activiteiten voor
kinderen van 5 t/m 8 jaar. Op het feest worden lek-
kere dingen gekookt en gezellige spelletjes gedaan.
Je vindt hen op de kinderkermis!

Maaltijd in de Nieuwe Kerk
Trek gekregen aan het einde van de dag? Loop tus-
sen 17.30 en 19.30 uur binnen voor een heerlijk
warm en koud buffet. Hartige taart, soep, pannen-
koeken, hamburgers, frisdrank, alles is gratis! Maar

omdat we ook dit jaar graag geld op willen halen
voor een goed doel (het werk op Curaçao, zal er
een collectebus staan. 

Allemaal van harte welkom!  Een hartelijke groet
vanuit de Nieuwe Kerk. 
Contact? Mail naar wijkfeest@nktk.nl

Vraagt u, vraag jij je wel eens af wat al die (jonge) mensen beweegt om op zondag niet uit te slapen,

maar naar de kerk te gaan? En wat gebeurt er gedurende de week in zo’n gemeente? De kerk wil

met haar activiteiten op het Wijkfeest hiervan iets laten zien. 

De Nieuwe Kerk laat van zich horen!!

In 1953 kwam Corri als meisje in de wijk wonen op
Poortstraat 50 samen met haar ouders. In 1964
startte zij samen met een vriendin onder in het huis
een Evangelische Boekhandel  genaamd: ”De Open
Poort”. Uit verschillende straten kwamen al spoedig
nieuwsgierige kinderen, die wilde weten wat dat
eigenlijk was en wie is die Jezus? Van daar uit is
toen ook een Bijbelclub gestart op haar slaapkamer
en al spoedig kwamen er zo’n 40 stuks. Een beetje
erg vol dus. Samen met haar ouders hebben ze
een speciale ruimte gemaakt voor de kinderen en
zo kwamen er in de jaren 70 over 3 avonden ver-
deeld 120 kinderen in ons huis, waaronder 25 tie-
ners. Ja, ik schrijf nu ons huis, omdat wij begin
1974 getrouwd zijn en ook ik (Elbert) al jaren kinder-
werk verrichtte in wat nu heet de “Molenpolder”. In
de jaren 90 nam het aantal kinderen af doordat de
samenleving in de wijk veranderde met meer stu-
denten en geen jonge gezinnen. Maar ondanks dat
bleven wij door gaan en hebben tot aan Sept. 2003
zowel de Bijbelclub gehouden als ook de boekhan-
del. Het waren net geen 40 jaren vol maar wel 39
jaar.

Vakantie op Curaçao
Erg jammer vonden wij het dat al die kleine winkels
en ondernemers verdwenen. Zo kwam ook voor
ons de tijd om te gaan stoppen i.v.m. de leeftijd.

AOW’ers heet dat. Ja, en toen gingen wij twee
weken op vakantie op Curaçao. Dit veranderde ons
leven totaal en het was God die tot ons sprak:
“Daar wil Ik jullie hebben om Mijn Naam uit te dra-
gen onder de kinderen”. Daar sta je dan net voor je
AOW en we zijn gegaan in gehoorzaamheid met als
gevolg hetgeen wat wij nu hier mogen doen. Ook
hier doen we weer Bijbelclubs en op zondag een
speciale Kinderkerk. Daarnaast gaan we naar crè-
ches toe en hebben elke vrijdagavond een tiener-
groep. Zo kom je vanzelf onder de gezinnen waar
nood is en proberen wij te helpen waar nodig is. 

Geen eten
Nood is maar een woord, maar als je ziet, dat er
geen waterleiding is, elektriciteit het niet doet, som-
mige huisjes alleen nog houten skeletten zijn of de
wat “betere” van betonblokken en de golfplaten op
het dak doorgeroest zijn, geen eten in huis of wel
een koelkast die het niet doet en een gasfornuis
zonder gas en dus maar koken op wat stukjes
hout, dan zie je pas wat nood inhoud. En dan heb-
ben wij het nog niet over kleding en het naar school
gaan. In het gedeelte waar wij wonen is zeker nog
25% analfabeet. Inderdaad is de criminaliteit hoog
hier, want je hebt niets (te verliezen) en toch wil je
eten. Via de kinderen komen wij in gezinnen waar
echt nood is en die niet gezien wordt omdat ze dat

niet willen. Maar dankbaar en blij zijn ze als je het
toch gezien hebt en ze eens wat extra toe stopt in
de vorm van kleding, eten of hulp aan hun huisje
met elektra, waterleiding of gewoon aan de slag
met bouwen. 

Vanuit het met zon overgoten en zeer warme Curaçao, doen wij u kort verslag van vroeger en nu en een

klein beetje toekomst. Dit voor het goede doel van jullie Wijkfeest. Er zijn er die ons helemaal niet ken-

nen en er zijn er die ons nog kennen als tante Corri en oom Elbert van de Bijbelclub “De Open Poort”. 

(Door Elbert Schouten vanuit Curaçao!)

Het goede doel van het wijkfeest ligt in Curaçao!

De Wijk (slot)
Sommigen hebben een tuin
Anderen niet eens een balkon
Zijn jullie muren ook zo schuin?
Zien jullie meer de wolken of de zon?

Wittevrouwen en zwarte mannen
Iedereen is welkom in de wijk
Friet halen of aan de slag met pannen
Er is zoveel waar ik met plezier naar kijk......

(Raam, dichter uit de Staalstraat)

Moeder en kind in nood op Curaçao. In de Nieuwe
Kerk is tijdens de maaltijd meer informatie te vinden
over het werk van het echtpaar Schouten op Curaçao.

Lijst met sponsoren

Banketbakkerij Bloemsma

Drukkerij Pascal

Indonesia Asli Afhaal en Eethuis

Pinta Grafische Producties

Pizzeria Arriverderci

Restaurant Algarve

Kapsalon Van der Weerd 
zondag en maandag gesloten
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