
Nieuws over Sterrenburg is ook te vinden in wijkkrant De Sterrenburger. Exemplaar gemist? Kijk dan eens op  
tienplus.net/de-sterrenburger.  

Kijk ook eens op de website van via078 met een pagina over de wijk, www.vi a078.nl/sterrenburg. 

Nieuw gezicht in de wijk: Huismeester Govert van Trivire 
Govert Kreukniet werkt als huismeester bij Trivire. Hij is 1 november gestart en is er voor de woningen van  
Trivire in Sterrenburg.  Govert zal dus vaak te zien in de wijk. Hij heeft ook Tweelingenstraat / Stierstraat als 

werkgebied.  

Govert is dus het aanspreekpunt voor de huurders van Trivire. Het gaat dan om zaken die te maken hebben met 

alles op het gebied van schoon, heel en veilig.  
Zijn collega’s zijn blij met de komst van Govert. Hij  is een welkome en waardevolle aanvulling op het team  
Sterrenburg van Trivire.  

            (werkzaamheden jaartje geleden) 
Verhuur en renovatie  woningen Tweelingenstraat/ Stierstraat  
Er is meer nieuws van Trivire; dat gaat over de aanpak van de woningen in de Tweelingenstraat en Stierstraat.  De 

begane grond-woningen zijn allemaal verhuurd. Op dit moment is Trivire druk doende om de bovenwoningen aan 
te bieden aan woningzoekende en die te verhuren.  

In het eerste kwartaal van 2022 is de start van de tweede renovatieronde. Dat betekent dat het glas wordt ver-
vangen, voor een betere isolatie. Ook worden de gevels van alle woningen geïsoleerd. In het dak van de boven-

woningen Tweelingenstraat / Stierstraat komt een nieuw en groter dakraam.  
De portiekwoningen van Tweelingenstraat 1-47 krijgen niet alleen dat nieuwe glas, ook de kozijnen worden hier 
vernieuwd.  

De bewoners van dit buurtje krijgen deze maand een nieuwsbrief van Trivire met al het nieuws over het verbete-
ren en verduurzamen van hun woningen. 

 
Meer weten? 

Meer informatie over en van Trivire is te vinden op hun website www.trivire.nl of volg Trivire op Facebook. 

https://tienplus.net/de-sterrenburger/
https://www.via078.nl/dordrecht/wijken/sterrenburg/
http://www.trivire.nl


Kennismaken met Cleto 

uit de Castorstraat 

Dordtse Doorpakkers 
Buurttafel 3318, gaat sinds een aantal maanden ge-

regeld met verschillende leden en buurtbewoners 

aan het werk om de buurt weer een beetje mooier 

en schoner te maken! Wie wil ook meedoen? 

Vol enthousiasme lopen ze door de straten om papier 

te prikken en rondslingerend vuil op te ruimen. Dat 

resulteert regelmatig in een aantal zakken vol met 

afval.  

Mocht je ook ’n keer willen meelopen, geef je dan op 

bij Buurttafel 3318 en je mag ook met een papierprik-

ker of grijper aan de haal. Laat het even weten met 

een mailtje aan buurttafel3318@gmail.com. 

Op de website van Weizigt is meer informatie te vin-
den over de Dordtse Doorpakkers. Honderden Dord-

tenaren doen al mee. Lees er meer over op 
www.weizigt.nl/dordt/inwoners/ik-hou-dordt-schoon.  

 

Kan je jezelf even voorstellen? Wie je bent, waar je 
vandaan komt? 

Hoi, ik ben Cleto, ik ben 55 jaar, oorspronkelijk kom 
ik uit Angola. Sinds 1994 woon ik in Nederland en 

sinds 2001 woon ik in Dordrecht. Momenteel woon 
ik aan Castorstaat nr. 18.  
 

In het dagelijks leven werk ik bij Remia in Utrecht. Ik 
vind mijn werk leuk; ik geniet van het werken met 

mijn collega’s; we maken het vaak gezellig met el-
kaar tijdens de pauzes en het werken. Samen lachen 

is belangrijk! 
 

Hoe ervaar je het wonen bij Doorstart in Sterren-

burg?  

De kamer is wat te klein voor al mijn spullen en mij-

zelf, maar ik heb het verder prima naar mijn zin in 
ons huis aan de Castorstraat. Ik werk wel veel, dus ik 

zie mijn huisgenoten niet vaak.   
 
Als ik thuiskom, slapen mijn huisgenoten soms al. 

We doen allemaal ons eigen ding en dat bevalt goed. 
Mensen uit de straat ken ik daarom ook niet zo 

goed; ik ben altijd bezig, dus dat is moeilijk. De buurt 
is rustig, dat vind ik fijn. Dan kan ik goed rusten. 

 

Wat zijn je plannen voor de toekomst? 

In de toekomst wil ik graag mensen helpen in  

Angola, door kleding en medicatie te sturen. Ik wil 
me dan in gaan schrijven bij de Kamer van Koophan-

del. Ik wil advertenties plaatsen in de krant om zo-
veel mogelijk kleding te verzamelen.  

 
Ik ga in Angola kijken wie kleding nodig heeft. Als ik 
niet dood ga, ga ik dat doen. God gaat mij helpen. 

Het is belangrijk om goed te doen voor anderen. Ik 
ben blij met de hulp die ik krijg bij het Leger des 

Heils en ik wil net als de Leger des Heils medewer-
kers ook graag goede dingen doen voor anderen.  

mailto:buurttafel3318@gmail.com
https://www.weizigt.nl/dordt/inwoners/ik-hou-dordt-schoon

