
INTERVIEW MET MANON VONK                                          Door Wilma Neefjes  

UIT DE MAJOOR FRANSSTRAAT 

 

             
                Augustus 2009 Pagina 1 
  

Creatieve motor achter o.a. de rommelmarkt en kerstbomenparade langs de Winterdijk 
 

Op een druilerige middag in de vakantie gaan Manon en ik shoppen in een goedkope Crea Markt voor de 

rommelmarkt op 12 september. Kleurige vlinders en vogeltjes op haarspelden en bloemen die op schuif-

speldjes kunnen worden geplakt om mooie tuinkapsels te kunnen creëren. Plak- en tekenmateriaal en 

glitterstickers in het tuinenthema voor een tekenwedstrijd en een bal vol met bloemen voor de jonge 

dames voor op het nieuwe speelveld naast de Hoogvliet. 
 

Het huis 
Voldaan rusten we thuis uit bij een kopje thee 

en praten we bij. Manon is acht jaar geleden in 

de wijk komen wonen. Op zoek naar een woning 

met veel ruimte voor haar talrijke hobby’s advi-

seerde haar moeder eens bij de blokwoningen te 

gaan kijken. Aan de buitenkant had ze de wo-

ningen nooit erg aantrekkelijk gevonden, maar 

eenmaal binnen was ze verrast door de inhoud 

en het licht. Ze moest binnen drie dagen beslis-

sen of ze de woning wilde hebben. De knoop 

was snel doorgehakt en ze werd de trotse eige-

naresse van Majoor Fransstraat 36. Het huis 

ademt creativiteit uit met zelf beklede meube-

len, tal van kleurrijke accessoires en speelse 

ingrepen zoals een toog. Onder invloed van 

vriend Dennis is de kleurenexplosie ingedamd, 

maar het creatieve stempel van Manon is on-

miskenbaar aanwezig. Ook in haar werk zoekt 

ze de creatieve kant op, bij voorkeur gecombi-

neerd met het werken met jongeren, van een 

restylewinkel aan Het Raam, inrichten van eta-

lages, docente aan een mode- en kledingschool 

tot het Vorstman-atelier, een leerwerkinitiatief 

voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.  
 

 
Rommelmarkt 2007 

 

Buurtpreventie 
Manon is begin 2004 bij het starten van het 

buurtpreventieproject actief geworden in de 

wijk. Daar hebben wij elkaar leren kennen. Huis 

aan huis heeft ze bewonersenquêtes over buurt-

preventie bij de blokwoningen en het Rode Dorp 

 

opgehaald. Dit was om mensen te overtuigen 

vooral ook mee te doen om de onveiligheid, 

zoals inbraken, ook bij haar thuis, met elkaar 

terug te brengen. Toen ze ’s avonds ging wer-

ken is ze als straatcontactpersoon gestopt, om-

dat ze de vergaderingen niet meer bij kon wo-

nen.  
 

Rommelmarkt, kerstbomenparade, enz. 
Niet lang daarna werd ze ernstig ziek. Toen ze 

weer wat opknapte wilde ze voor zichzelf uittes-

ten hoeveel werk(druk) ze fysiek weer aankon. 

Ondertussen was een vrouwenoverleggroep 

blokwoningen gestart en had buurtgenoot Paula 

Kegel het idee van een rommelmarkt bij de 

blokwoningen als drie-europroject bij het wijk-

team ingediend. Wetende dat als het niet zou 

lukken er back-up was van een andere vrijwilli-

ger stortte ze zich op het project. Op 2 juni 

2007 werd de eerste rommelmarkt met poppen-

kastvoorstelling en aansluitend een barbecue 

voor bewoners, mede dankzij haar tomeloze 

inzet gehouden. De markt werd helaas niet druk 

bezocht, mogelijk mede doordat er in de lokale 

nieuwsbladen ondanks persberichten geen aan-

dacht aan werd gegeven. Maar iedereen in de 

buurt kwam zijn huis uit om te kijken wat er bij 

de buren op de kraam stond: het doel van el-

kaar ontmoeten was bereikt. Er was echter veel 

werk op een kleine groep mensen terecht geko-

men en na de rommelmarkt kreeg ze dan ook 

direct een terugslag. Op dit moment gaat het 

goed, het einde van de kuren is in zicht en ze is 

weer aan het werk. De rommelmarkt kreeg het 

jaar daarop een vervolg. En in de winter van 

2008 nam Manon samen met wijkteamlid Lydia 

de organisatie van een kerstbomenparade in de 

Winterdijksloot op zich. Het idee was afgekeken 

van de Karnemelksloot. Nieuw was de opzet dat 

bewonersgroepen en instellingen als de scholen 

in het Winterdijkgebied met zelfgemaakte ver-

siering een kerstboom optuigden. Tot op het 

laatste moment was het spannend of de bomen 

zouden blijven drijven en de elektriciteitaanslui-

ting goedgekeurd zou worden. Manon rende 

letterlijk van Het Segment naar de Goudse 

Waarden, die de technische uitvoering op zich 

hadden genomen. Alles kwam goed en we heb-

ben enkele weken van de bomen kunnen genie
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ten. Sinds kort is Manon betrokken bij de werk-

groep 100 jaar Nieuwe Park. Ze heeft o.a. het 

project vreemde vogels (zelf gemaakte vogels) 

langs de Winterdijk ingebracht als variant op de 

te plaatsen replica van een aalscholver/reiger 

van het herdenkingsmonument van burgemees-

ter Van Bergen IJzendoorn, die met zijn legaat  

de aanleg van het park heeft gefinancierd. 
 

 
Knutselen voor rommelmarkt 2008 

 

Een eigen tuin 
Terugkijkende naar de afgelopen jaren consta-

teert Manon dat de veiligheid vooruit is gegaan, 

de contacten in de buurt zijn toegenomen en de 

buurt er steeds fleuriger uit gaat zien doordat 

bewoners zelf bloemen naast de via een drie-

europroject geplante rozenstruikjes poten en 

onderhouden. “Je ziet het vooruit gaan, alleen 

het zwerfvuil is nog een doorn in het oog.”  De 

bouwprojecten rond haar woning baren haar 

zorgen vanwege eventuele schade, en de hoge 

toekomstige bebouwing dicht langs de sloot van 

de Winterdijk kan ze absoluut niet waarderen. In 

de werkgroep Winterdijk heeft ze zich dan ook 

hard gemaakt voor behoud en uitbouwen van 

het groene karakter zodat niet de gebouwen het 

aanzicht gaan bepalen.  
Ze verheugt zich op haar eigen tuin, om uit het 

zicht met vrienden tussen het groen en bloemen 

te kunnen barbecuën of een kopje koffie in het 

zonnetje te kunnen drinken. Op het balkonnetje 

kun je krap met z’n tweeën zitten en voelt ze 

zich geëtaleerd. Voor het resterende openbare 

groen bij de blokwoningen heeft ze, geïnspireerd 

door de Ideeënbrouwerij, alweer een idee: 

smulstraatjes met druiven, bessen, aardbeien, 

etc.. 
 

Manon: succes met de tuinenactie en tot bij het 

volgende creatieve project! 

 

 


