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Hoe zouden de elfjes in 
de Elzen de kerst door-
brengen? Zou het niet 
te koud zijn daar in het 
grote bos? Tijd om eens 
een kijkje te gaan 
nemen en het ze zelf 
te vragen! 

Boselfjes staan bekend als vrij 
wispelturige wezentjes, dat zit nou 

De elf jes gaan verhuizen

langzaam al hun spulletjes ook aan 
het inpakken. We hebben veel fami-
lie en vrienden, die overal verspreid 
wonen, en die gaan we natuurlijk 
ook opzoeken met de kerstdagen! 
We gaan niet alleen maar werken.”

Weersomstandigheden
Elfjes zijn zo veranderlijk als het 
weer, dat blijkt wel. Ze kunnen heel 
oud worden maar blijven zelden 
langer dan 1,5 á 2 jaar op dezelfde 
plaats. Mede door de weersomstan-
digheden moeten ze ook regelmatig 
een ander onderkomen zoeken. 

Foto’s: Moniek de Koning 

Alles wijst er dus op dat ze onze 
mooie Elzen zullen gaan verlaten. 
Vast niet allemaal tegelijk, maar wel 
zodra ze een mooi nieuw bos heb-
ben gevonden waar ze de winter en 
de kerstdagen kunnen doorkomen.

Nieuwsgierig?
Als je nieuwsgierig bent hoe het de 
elfjes zal vergaan en of  de verhui-
zing een beetje goed is verlopen, 
kun je ze volgen op hun Facebook 
pagina “Elfjes in de Elzen” 
of  via instagram op instagram.
com/elfjesindeelzen

eenmaal in hun aard. Dus je weet 
nooit waar je ze aan zult treffen. 
Na lang speuren heb ik ze dan 
toch gevonden en vertelden ze 
mij het volgende: “Wat wij met 
kerst gaan doen? Nou, we heb-
ben hele drukke decemberdagen 
voor de boeg, want we denken 
aan verhuizen. De eerste 4 van 
de 15 elfjes hebben al een mooi 
plekje gevonden en de rest is 

Doe mee met de fotopuzzel 
en maak kans op een 
cadeaubon.

In deze eindejaarseditie van de 
Sterrenburger de start van een 
nieuwe serie: een zoekplaatje uit 
onze wijk. Weet u waar dit is? 
U kunt uw inzending uiterlijk 2 
januari 2022, toesturen naar de 
redactie van de Sterrenburger: 
Wijkkrant de Sterrenburger, 
Dalmeyerplein 10  3318 CB 
Dordrecht of  mailen naar 
desterrenburger@gmail.com
onder vermelding van fotopuzzel. 
Omschrijf  zo nauwkeurig moge-
lijk waar deze foto in Sterrenburg 
gemaakt is en vermeld uw naam 
en adres bij de inzending. 
De inzender met de goede op-
lossing wint een cadeaubon ter 
waarde van 10 euro. Bij meerdere 

Doe mee met de fotopuzzel 

Wie weet waar deze foto is gemaakt? 

Foto: Jaap le Bruin  goede inzendingen zal er worden 
geloot. De prijswinnaar zal in de 
volgende editie worden vermeld. 

Dan verschijnt er ook weer een 
nieuwe foto als zoekplaatje. 
Veel succes!   

Krista Verschoor
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Iedere Sterrenburger kent 
wel schoenmakerij Corren. 
Schoenmaker Erdal Akba-
ba (57) zit immers al bijna 
27 jaar in winkelcentrum 
Sterrenburg. Hij bedient 
zijn klanten zes dagen in 
de week met de nodige 
vakkundigheid. Of het nu 
schoenen zijn die hij weer 
repareert, of er moet een 
sleutel bijgemaakt worden, 
Akbaba draait er zijn hand 
niet voor om.

“Kijk mijnheer”, begint hij voort-
varend “mijn naam is hetzelfde als 
het bekende schoensmeermerk Er-
dal.” Hij wijst naar een blikje met 
als logo een rode pelikaan. Het ligt 
als relikwie in het glazen gedeelte 
van zijn toonbank, want het merk 
bestaat inmiddels niet meer. 
Al meer dan een kwart eeuw bezit 
Akbaba de schoenmakerij in het 
winkelcentrum. Altijd op dezelfde 
plek, waar hij het in 1995 overnam 
van de vorige eigenaar. De naam 
‘Schoenmakerij Corren’ heeft hij 
van zijn voorganger overgenomen. 
Als het winkelcentrum verder gaat 
verbouwen zal hij gaan verhuizen 
naar een andere, nog onbekende 
plek in het centrum.

Van Ankara naar 
Sterrenburg
In 1990 kwam Erdal van een 
plaatsje in de buurt van Ankara 
naar Nederland. Na een verblijf  in 
Amsterdam werd Dordrecht zijn 
woonplaats. En hij woont, als Ne-
derlander, sindsdien ook in Ster-
renburg. “Nee, ik was destijds nog 
geen schoenmaker, maar schoenen 
waren wel mijn hobby. Na het 
doorlopen van de vakschool heb ik 
er hier mijn beroep van gemaakt. 
“Het is een mooi vak, waar veel 
kennis van zaken voor nodig is. 
Laatst kwam er een mevrouw uit 
Ridderkerk. Haar schoenen piep-

ten en de schoenenzaak kon het 
probleem in overleg met de fabriek 
niet verhelpen. Ik gelukkig wel.” 
Er volgt een uitgebreide techni-
sche uitleg over hoe schoenen, 
inclusief  een metalen strip in de 
zool, samengesteld worden.

Geven en nemen
“Ik heb heel wat trouwe klanten.” 
De blik op de forse stapel gere-
pareerde schoenen zegt genoeg. 
“Soms doe ik een haastklus, zodat 
iemand snel geholpen is, maar het 
gebeurt ook wel eens dat klanten 
moeten wachten en daardoor on-
geduldig zijn. Het is altijd geven 
en nemen in het leven”, laat hij 
vol overtuiging weten. “In Turkije 
kent men een spreekwoord: Als je 
een kip geeft, dan krijg je een gans 
terug. Soms moet je iets kleins 
doen om iets groters terug te krij-
gen.” Er volgt een gepassioneerde 
verhandeling vol met levenslessen, 
want Erdal wil die wel graag kwijt. 
Hij is dan ook bij veel thema’s hier 

en in zijn geboorteland maatschap-
pelijk betrokken. Het tekent de 
schoenmaker.
Inmiddels is zijn zoon Hakan (31) 
even langs gekomen. Erdal: “Te-
gen hem heb ik gezegd: als je niet 
studeert, dan kom je ook op deze 
plek.” Hij heeft de les van zijn vader 
ter harte genomen en is nu advocaat. 
Toch wil Erdal het schoenmakers-
vak graag doorgeven aan een jonge 
generatie. “Dat is er helaas nog 
niet van gekomen”, laat hij weten.

Schoenengek
Als zijn vrouw, die regelmatig bij-
springt in de zaak, is aangesloten, 
volgt er een kort werkoverleg. Het 
gaat over een zojuist gerepareerd 
paar schoenen. Allemaal om de 
klanten nog beter ter wille te zijn. 
“Ik herstel schoenen, doe leerrepa-
raties, ook bijvoorbeeld aan zadels. 
Nee, creatief  ben ik niet”, vervolgt 
Akbaba, “maar mijn vrouw is dat 
wel.” Ze knikt bescheiden. Zij is 
naaister en maakt kleding. Mode is 

haar grote hobby. “Met een zaak 
die zes dagen open is, heb ik trou-
wens geen tijd voor andere dingen. 
En laat mij maar lekker schoenen 
repareren”, glimlacht de schoen-
maker met de kleinste zaak in het 
winkelcentrum. “Ja, ja, mijn vader 
is helemaal schoenengek” laat 
zoon Hakan fi jntjes weten.

Allemaal duimpjes
Om zijn vakmanschap en tevreden 
klanten nog meer te benadrukken, 
vertelt hij tot slot dat er op zijn 
Facebookpagina via het winkel-
centrum Sterrenburg, wel zo’n 200 
reacties zijn gegeven. “Allemaal 
duimpjes. Geen enkele is negatief  
mijnheer!” roept hij met gepaste 
trots. 
In de opmars van grote ketens in 
een continue veranderend winkel-
landschap, is het vakmanschap van 
een kleine zelfstandige gelukkig 
niet verloren gegaan. Sterren-
burgers met versleten laarzen en 
schoenen hebben er veel baat bij. 

Foto: Mark van Giessen

Vanaf 1 januari 2021 is 
de wet gewijzigd waar-
door de Sociale Dienst 
Drechtsteden, gemeen-
ten, nutsbedrijven, 
verzekeraars en wo-
ningcorporaties gege-
vens van inwoners met 
betalingsachterstanden 
uitwisselen. Dan mogen 
de sociale dienst en ge-
meenten op basis van 
signalen over betalings-
achterstanden uit eigen 
beweging schuldhulp 
aanbieden.  

Wegnemen van obstakels 
voor bestaanszekerheid
Problematische schulden zorgen 
voor stress en kunnen ernstige ge-
volgen hebben, zoals gezondheids-
problemen en sociale uitsluiting. Het 
is dan moeilijk om vooruit te denken 
en aan je toekomst te werken. Ter-
wijl dit juist een belangrijke voor-
waarde is om een baan te vinden en 
te behouden. Met de invoer van ver-
plichte schuldhulpverlening kunnen 
inwoners met een bijstandsuitkering 
en problematische schulden hun 
basis op orde krijgen en vanuit daar 
verder ontwikkelen naar werk.

Peter Heijkoop: 
(wethouder) 
“Voor iemand met fi nanciële pro-
blemen is de situatie vaak uitzicht-
loos. Het zorgt voor stress en staat 
ontwikkeling richting werk in de 
weg. Daarom vind ik het je laten 
helpen bij je schulden een passen-
de voorwaarde bij de verstrekking 
van een uitkering. Helaas zit er 
nog steeds een groot taboe op het 
hebben van schulden en zoeken 
te weinig inwoners zelf  hulp. Zij 
hebben echt dat duwtje in de rug 
nodig, want sommige inwoners 
komen anders niet vooruit. Door 

de stress en zorgen van schulden 
weg te nemen, groeit die kans en is 
er weer toekomstperspectief.”

Regionale samenwerking 
De Sociale Dienst Drechtsteden 
werkt hiervoor samen met de 7 
Drechtsteden-gemeenten. Zo zorgt 
men er uiteindelijk samen voor dat 
elke inwoner in de Drechtsteden 
zelfstandig en volwaardig kan leven, 
werken, wonen en meedoen in de 
samenleving.

Freek Wermer

Erdal Akbaba 

Bewerkt persbericht
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Tijd voor nieuwe energie!

Jaap le Bruin

Beautysalon Let’s Face It 
bestaat dit jaar 15 jaar. 
En na 15 jaar, is het tijd 
voor iets anders, tijd 
voor hernieuwde ener-
gie bij je eigen Holistic 
Skin & Health Coach.

Eigenaresse Henriëtte begon 15 
jaar geleden met haar Beautysalon 
op de Essenburg. Een kamer in 
huis werd verbouwd en je kon er 
terecht voor de standaard gezichts-
behandelingen, voor massages, 
harsen en voor epileren. Maar 
inmiddels is Let’s Face It zoveel 
meer dan dat!

Luxe Wellness
“Tijdens het begin van de co-
ronaperiode ben ik begonnen met 
thuiswerken. Achter mijn eetka-
mertafel en op een standaard eet-
kamerstoel. Dit resulteerde al snel 
in een zere rug en gespannen nek. 
Dus ging ik op zoek naar een mas-
seuse en zo kwam ik terecht bij 
Let’s Face It aan de Beekenstein 
59. Want inmiddels is Henriëtte in 

2017 verhuisd naar een prachtig 
huis waar zij haar hele garage heeft 
omgebouwd. Als ik er binnenstap 
ben ik meteen in een luxe wellness 
salon. Het ruikt er heerlijk en ziet 
er schoon en fris uit. Er hangt een 
prettige, ontspannen sfeer en ik 
voel me meteen op mijn gemak. 
Ik neem plaats op een heerlijk 
zacht massagebed en vertel dat 

ik last heb van mijn schouders en 
krijg vervolgens een heerlijke cup-
ping massage, waarna ik weer vol 
energie zit. En energie is precies 
waar het nu bij Let’s Face it om 
draait.
Tegenwoordig boek ik dan ook 
gewoon ’tijd’ bij Henriëtte en zien 
we wel welke klacht of  ongemak 
we aanpakken. Want door haar 

persoonlijke manier 
van werken wordt er 
iedere afspraak geke-
ken naar waar de klant 
echt behoefte aan heeft 
en wordt daar ook de 
behandeling op aange-
past.”

Ontwikkeling
Henriëtte is nooit ge-
stopt met ontwikkelen 
en leren. Zij is in de 
afgelopen jaren breed 
geschoold en mag zich 
nu met recht Holistic 
Skin & Health Coach 
noemen. 
Daarnaast geeft ze ook 

aroma- bloesem,-kleuren- en reme-
dietherapieën, make-up workshops 
en verdiept ze zich sinds een tijdje 
ook in kinesiologie. 
Alles om haar klanten te helpen 
meer energie te ervaren en beter in 
hun vel te laten zitten. 
Ze werkt uitsluitend met biolo-
gische en natuurlijke producten 
zonder slechte toevoegingen, die 
dus ook uitermate geschikt zijn 
voor mensen met allergieën. Let’s 

Face It is 15 jaar later alles behalve 
een standaard beautysalon!

Gratis intake
Wilt u ook eens kijken wat 
Henriëtte voor uw klachten kan 
betekenen? Kunt u wel wat extra 
energie gebruiken? Speciaal voor de 
lezers van De Sterrenburger biedt 
Henriëtte in de maand januari haar 
30 minuten durende kennisma-
kings- en intakegesprek volledig 
gratis aan! Het enige wat u moet 
doen is even contact met haar 
opnemen en vermelden dat u via 
De Sterrenburger komt. 

Contact
Meer informatie over Let’s Face It, 
de workshops en de diverse behan-
delingen, is te vinden op 
www.letsfaceit-dordt.nl
via Beautysalon Let’s Face it op 
Facebook of  
via henriette@letsfaceit-dordt.nl

Foto: Mark van Giessen       

Krista Verschoor

Adver�orial

Jaap le Bruin

Het Tuinhuis - Recreëren om 
de hoek - Activiteiten en meer

Foto: Mark van Giessen

In de nacht van 18 op 19 
november 1421 werden 
grote delen van Zuidwest 
Nederland geteisterd door 
een zware storm. Met het 
gevolg dat op sommige 
plekken in de dagen erna 
dijken doorbraken en grote 
overstromingen volgden. 

Naamgeving
Omdat 19 november de sterf-
dag van de heilige Elisabeth van 
Thüringen was, werd deze overstro-
ming naar deze heilige vernoemd: 
Sint-Elisabethsvloed. 
Het is nog steeds een van de meest 
aansprekende overstromingen van 
de Middeleeuwen. Zeker waar het 
de Zuid-Hollandse Grote Waard 
betreft en wat later de huidige 
Biesbosch zou worden. Daar liepen 
achtentwintig dorpen onder water. 
Er zouden zo’n 2000 mensen ver-

dronken zijn. In de Grote Kerk is 
daar nog een glas-in-loodraam over 
te vinden.

Dordrechts Museum 
Ter gelegenheid van 600 jaar 
Elisabethsvloed zijn vier bijzondere 
Elisabethspanelen samen terug in 
Dordrecht, waar het Dordrechts 
Museum ze presenteert in een 
sfeervolle opstelling. In de tentoon-
stelling is onder andere ook een 
reuzenkaart (bijna 8 m2 groot!) van 
Cornelis Schilder uit 1540 te zien. 
De kaart is in 2019 gerestaureerd 
en hangt normaliter in de studiezaal 
van het Regionaal Archief  Dor-
drecht.
Tientallen partijen in de hele delta 
regio staan in 2021/2022 uitgebreid 
stil bij het 600-jarig jubileum van de 
Sint-Elisabethsvloed. Meer infor-
matie is te vinden op 
www.600jaarelisabethsvloed.nl

De Sint-
Elisabethsvloed

Schoolplaat

‘Het Tuinhuis: recreëren 
om de hoek’ dit is een uit-
spraak van Milco Hoff -
mann, eigenaar van Het 
Tuinhuis en organisator 
van vele activiteiten in 
en om Het Tuinhuis. We 
zijn in Het Tuinhuis in het 
Sterrenburgpark en we 
blikken samen vooruit 
naar de activiteiten in 
december en kijken terug 
op de geschiedenis van 
Het Tuinhuis tot nu toe.

Decemberactiviteiten
In deze decembermaand vallen 
de volgende activiteiten op: een 
shantykoor op 18 december; een 
pre-kerstdiner op 23 december en 
4 dagen oliebollen verkoop van 
28 t/m 31 december. Het nieuwe 
jaar wordt op 8 januari geopend 
met een nieuwjaarsborrel.

Terugblik
Vanaf  de opening in juli 2020 heeft 
Het Tuinhuis net als zovele andere 
plekken toch wel veel last gehad 
van de beperkende covid-maatrege-
len, maar Milco zit boordevol plan-
nen voor de toekomst. Hij denkt 
eigenlijk aan van alles wat je maar 
kunt verzinnen (van theater tot 
muziekvoorstellingen, braderieën)
‘Het Tuinhuis is eigenlijk een plek 
waar commerciële- en  maatschap-
pelijke activiteiten samenkomen.’
Wat gebeurt er ook alweer in en om 
Het Tuinhuis? Het Tuinhuis is een 
horecagelegenheid met terras en 
een binnen restaurant met een huis-
kamergevoel. Je kunt hier van een 
drankje en een maaltijd genieten. 
Maar het is ook de thuishaven van 
de E-wheels (wijkvervoer op af-
roep) en in december wordt dit het 
onderkomen van de nieuwe biblio-
theek. Het is ook de plek waar de 

buurtvereniging “Sterrenburg doet 
samen” hun bijeenkomsten houdt 
en activiteiten organiseert.
En natuurlijk een mooie startplaats 
om het Sterrenburgpark te ontdek-
ken. Dat is dit jaar zeker gelukt. 
Er maken veel bewoners gebruik 
van het park. Dit is mede gegroeid 
door de aanleg van de speelvijver 
die veelvuldig wordt gebruikt door 
kinderen. Met mooi weer wordt het 
Biggetjespark veel gebruikt door 
ouders en hun kinderen en in de 
winter wordt er geschaatst met war-
me chocomel. En niet te vergeten 
de succesvolle vossenjacht die in 
oktober plaatsvond in het park.

Toekomst
Er wordt volop gebouwd aan een 
mooi programma door de Tuin 
van Sterrenburg. Het Tuinhuis en 
de Buurtvereniging zijn hier sa-
men verantwoordelijk voor. Milco 
zou het heel mooi vinden als elke 
Sterrenburger lid wordt van de 
buurtvereniging zodat alle wijkbe-
woners samen het Sterrenburgpark 
en de rest van de wijk tot een plek 
vol met mooie activiteiten kunnen 
maken. Een lidmaatschap kost € 5,- 
per jaar; dan kun je meedenken en 
meehelpen met het organiseren van 
activiteiten. Je krijgt ook nog kor-
ting op diensten en activiteiten. 
Misschien een goed voornemen 
voor het nieuwe jaar?
Voor uitgebreide informatie over 
Het Tuinhuis en de Tuin van Ster-
renburg kijk je op:
www.tuinvansterrenburg.nl

Bewerkt persbericht

Henriëtte 
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Woordzoeker
Streep in de puzzel hieronder alle woorden weg. De letters die u overhoudt 

vormen een woord. Stuur dit woord naar de redactie van de krant, 
of  per e-mail naar desterrenburger@gmail.com, tot drie weken na bezorging, 

onder vermelding van naam en adres.

De oplossing van de vorige puzzel is: 
De herfst is een milieuvriendelijk ontbladeringsmiddel en 

vallende bladeren. 
De prijs is gewonnen door: T.A. Boudewijns. 

Hartelijk dank voor uw deelname. Wie weet bent u de volgende winnaar!

Op een boerderij in de buurt 
van een oude Spaanse stad 
kwam een kuikentje uit zijn 
ei gekropen. Dat was Suzie. 
Ze leefde samen met papa, 
mama, broertjes en zusjes 
op de boerderij vlakbij 
een grote autoweg. Aan 
de overkant van deze weg 
stroomde een brede rivier. 
Hier begon Suzies grote 
avontuur... 

De lange reis van het 
kuikentje Suzie

1998 vond het 
verhaal gretig 
aftrek in de 
vorm van een 
klein vierkant 
voorleesboek met 
tekeningen van 
Els Crawford. 

Op veler verzoek 
is het boekje in 
een iets andere 
vorm opnieuw 
gedrukt en 
te koop voor 
slechts 8,95 euro. Een spannend 
voorleesverhaal voor kleintjes van 
ongeveer 5, 6 en 7 jaar (of om zelf 
te lezen tot een jaar of 9).

Wees er snel bij want ook deze 
oplage is beperkt en op is nu echt op!

Stuur een mail aan juko@chello.nl 
met je bestelling en we bezorgen 
het boekje in Dordrecht.

Bijsluiter voor 
 verzorgster Eva, 

De Ster�enlanden
Kijk geen kerstfilms, mijn kind, check feiten:

die kloppen meestal. Houd de deur op een kier
voor hij dichtslaat, maar juich niet te vroeg.
De dag zal komen waarop je als ‘dor hout’ 

gemerkt wordt.

Laat het verleden achter je, dat staat al 
in albums. Zwijg over al die dagen, weken

dat de koekjes vocht opnemen in de t�ommel.
Leer, meer dan ik, de st�aat op te gaan, te knikken 

naar passanten, oefen je in camoufleren:

je t�illende hand veeg� alleen een haarlok weg,
de st��ikeling is een tangopas.

Zeg dat je agenda’s  moet checken als 
je wordt uitgenodigd voor een kerstdiner
- niemand spreekt altijd de waarheid - 

Handig om kaarsen mee 
aan te steken

is die ene kerstkaar� 
die de brillenspecialist 

je st�urde.

Moed en gelatenheid zijn nodig om het feit
‘niet meer voor altijd samen’

in de juiste maling uit 
te schenken zodat gezichten, ook het jouwe,

toegewend blijven.

Geïnspireerd op gedichten van Hans Mag�us Enzenberger 
Voor wie deze bundel wil lezen:

Zonder Papieren, Ver�aling René Smeets, Poëziecent��m 2020.

Maria Ros

F H N E L J I P R U U V K E S K
K O K E R S T B O O M S N T T R
N E P T W A A L F U U R A K E E
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Kunst��briek
Ik ben Ron Heijstek en 62 jaar. 
Vanaf  mijn jongste jaren al 
geïnteresseerd in tekenen en 
schilderen. 
Toen ik na een er�stig 
har�infarct thuis kwam te zitt en 
ben ik lid geworden van St�dio 
76. Ik raad eenieder aan een 
hobby te hebben als hij alleen 
komt te zitt en, want er is de 
laatste tijd veel te doen over 
eenzaamheid in onze wijk.

Deze aardappel kerstster-
ren zijn superleuk.

Je steekt de sterren met behulp van 
een metalen koekjesvorm uit plak-
ken aardappel. Je bakt ze even in de 
oven en je hebt een leuk decoratief  
bijgerechtje. En dat staat natuurlijk 
hartstikke leuk op je bord. Door ze 
in de oven te bakken en niet in de 
pan behouden ze mooi hun vorm. 

Dit heb je nodig voor 4 
personen- (12 stuks)
*8 grote iets kruimige aardap-
pels, geschild 

*neutrale olie, bijvoorbeeld 
arachide olie
*zeezout uit de molen
*een koekjesvorm in de vorm 
van een ster
*aardappels moeten groot genoeg 
zijn voor het vormpje dat je wilt 
gebruiken.

Recept
Verwarm de oven mini-
maal 10 minuten voor op 
250 graden (electrische 
oven). Snijd ongeveer 1-2 
cm dikke plakken aard-
appel en steek er met een 

Deze aardappel kerstster- *neutrale olie, bijvoorbeeld 

Aardappel kerstster�en
koekjesvorm de sterren uit.
Schik de sterren in een ovenschaal. 
Besprenkel ze royaal met de olie 
en bestrooi ze met wat zout. Bak 
ze in ongeveer 20-25 minuten 
goudbruin. Keer ze halverwege de 
baktijd om.

Leo Lenskens

Zo begint het spannende verhaal 
van Suzie, een kuikentje wat 
door Kees werd gevonden op zijn 
huifkartocht naar Portugal. Suzie 
krijgt een mooi onderkomen in 
de huifkar en beleeft spannende 
avonturen tijdens deze reis. In 
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Voor de één is kerst een 
feest om het hele jaar naar 
uit te kijken, terwijl het 
voor de ander zo snel 
mogelijk weer voorbij mag 
zijn. Wat doet u met kerst? 
De Sterrenburger ging op 
onderzoek uit in het win-
kelcentrum. 

Simone (43) 
“Normaal ging ik met kerst altijd 
op vakantie, maar door Covid 
wordt dat steeds lastiger. We heb-
ben ook dit jaar weer een huisje 
geboekt, maar hopen maar dat het 
door kan gaan.” Niet iedereen is 
met kerst vrij, heeft de kans om op 
vakantie te gaan of  genoeg men-
sen om zich heen om iets leuks 
mee te doen. Er zijn helaas genoeg 
mensen, ook in onze wijk, die kam-
pen met eenzaamheid. Die door 
medische redenen de deur niet uit 
kunnen of  die simpelweg geen geld 
hebben voor cadeautjes. 

Man op bankje 
Zoals bijvoorbeeld Eddy (59), beter 
bekend als “De man op het bankje” 
vlakbij de hoofdingang van winkel-
centrum Sterrenburg. Eddy woont 
al zo’n 8 á 9 jaar bij het Leger des 
Heils aan de Amnesty International 
weg. Zijn kerstdagen brengt hij dan 
ook daar door. Hij vertelt mij dat 
het kerstdiner nogal kan verschillen, 
soms krijgt hij varkenshaas, soms 

Feedback 
De Sterrenburger sprak een dame 
die inmiddels al zo’n 9 jaar in aan-
merking komt voor een pakket en 
hier heel erg blij mee is. Zij heeft 
vier kinderen en het pakket van de 
kerk helpt haar dan ook enorm. 
“Er zitten vaak leuke cadeautjes in 
voor de kinderen en soms ook een 
cadeaubon voor boodschappen, die 
wij heel goed kunnen gebruiken. 
Verder zit er ook heel veel eten in.” 

Meer informatie? 
Wilt u meer informatie over deze 
actie of  wellicht een donatie doen 
voor de pakketten, dan kunt u mai-
len naar diaconie@ontmoetings- 
kerk-dordrecht.nl .
De ontmoetingskerk is op doorde-
weekse dagen geopend van 10.00 
tot 12.00 uur 

patat met frikadellen. Maar wat het 
ook is, hij is er blij mee Veel van de 
mensen die er zitten, wonen er voor 
langere tijd. Dus echt heel eenzaam 
zijn ze niet. Maar door Covid is het 
ook wel voorgekomen dat ze niet 
met zijn allen mogen eten. Dat hij 
een bord moest ophalen en met 
kerst alleen op zijn kamer zat te 
eten. Als hij eenzaam is luistert hij 
graag naar muziek. Vooral hits uit 
de 60’s en 70’s zijn favoriet. In die 
tijd is hij opgegroeid. Hij is geboren 
in Hendrik Ido Ambacht en heeft 
daarna jaren in Sterrenburg ge-
woond met zijn ouders. Ook brandt 
hij met kerst wel eens een kaarsje. 

Koud 
We zitten samen even te praten 
op zijn bankje en ik ben in 3 
minuten bevroren. Eddy zit er 
al uren, met zijn jas open. Hij 
gaat zo weer naar binnen vertelt 
hij, nog even wat geld bij elkaar 
zien te krijgen voor een pakje 
shag. Hoe hij het volhoudt in 
de kou is mij een raadsel, kan 
nooit gezond voor je zijn, en 
dan moet de winter nog begin-
nen. 

Vrienden
Eddy is blij met het Leger des 
Heils. Niets dan positiefs komt 
er uit zijn mond. Ondertussen 
lopen er diverse mensen voorbij 
die hem eten en geld aanreiken. 

Kerst�akkett en 
voor minima

Wat doet u met de 
kerstdagen?

Eddy heeft vrienden in de wijk. 
Stiekem zorgen we met zijn allen 
een klein beetje voor hem. Hij heeft 
zelfs wel eens vijftig euro gehad 
vertelt hij vol dankbaarheid. Zijn 
kamer bij het Leger is mooi en ze 
maken hem nog schoon ook. Hij 
krijgt drie maal per dag een maaltijd 
en kan gebruik maken van de was-
machines en de droger. Er heerst 
een gedoog mentaliteit. Iedereen zit 
in hetzelfde schuitje en zoekt steun 
bij elkaar. Ruzie is er dan ook wei-
nig, en als het er is gaat het nergens 
over. Ik ben blij te horen dat, on-
danks alles, er toch wel voor Eddy 
wordt gezorgd en dat hij met kerst 
niet alleen is. 

Ieder jaar zorgen de 
diakenen van de Ont-
moetingskerk aan de 
Slangenburg, samen 
met het Sociaal Wijk-
team, ervoor dat de 
minima in onze wijk 
worden voorzien van 
een extraatje tijdens 
de kerstdagen. 

Helaas is het niet mogelijk 
om iedereen te voorzien van 
een mooi pakket, dus wordt 
er een selectie gemaakt. En-
kele namen worden door het 
Sociaal Wijkteam doorgege-
ven, maar ook de mensen die 
lid zijn van de kerkgemeen-
schap kunnen wijkbewoners 
aandragen die in een moeilij-
ke fi nanciële situatie zitten en 
wel een steuntje in de rug kunnen 
gebruiken. 

Inzameling 
In totaal worden er ongeveer 30 
pakketten samengesteld. De spullen 
hiervoor kunnen vanaf  november 
worden ingeleverd bij de kerk en 
ook lokale bedrijven doneren hier-
voor wel eens etenswaren en leuke 
spulletjes. In de hal staat een bord 
met kaartjes van producten die nog 
nodig zijn. Daarmee kunnen ze een 
mooi pakket samenstellen. Indien 
er nog geld over is vanuit de kerk, 
wordt dit besteed aan bijvoorbeeld 
cadeaukaarten van de Jumbo om de 
pakketten aan te vullen. Net voor 
de kerstdagen wordt alles ingepakt 
en gaan diverse vrijwilligers langs 
de deur om pakketten uit te delen. 
Zij krijgen vele blije, dankbare ge-
zichten te zien bij het uitdelen. 

Kerst met de 
Ster�enlanden
Niet alleen in gezinswonin-
gen is er sprake van kerst. 
Kerst kun je overal vinden 
in de maand december. Als 
je over straat loopt langs 
alle lichtgevende versie-
ringen, in de supermarkt 
wanneer je boodschappen 
doet voor een speciaal 
kerstdiner en ook in de 
tehuizen. 

In tehuizen, zoals de Sterrenlan-
den, worden er jaarlijks meerdere 
kerstactiviteiten georganiseerd om 
de bewoners in de kerstsfeer te krij-
gen. Dit is elk jaar weer anders. Elk 
jaar komen er namelijk weer nieuwe 
en betere ideeën. 
Door corona was het vorig jaar 
even anders en dit jaar ook. Er zal 

bijvoorbeeld jammer genoeg weer 
geen sprake zijn van een kerstkoor, 
maar dit laten ze daar de kerstsfeer 
niet verpesten.
De Sterrenlanden kregen het vorig 
jaar, ondanks de corona-lockdown, 
toch voor elkaar om kerstmaaltij-
den met een familielid te regelen. 
Dit heeft de bewoners veel vreugde 
gegeven. 
Activiteitenbegeleiders maken er al-
tijd een heel sfeervol moment van. 
De huiskamers worden bijvoor-
beeld elk jaar versierd en er worden 
allemaal gezellige kerstactiviteiten 
met kleine groepen bewoners ge-
daan. Ook worden er individuele 
activiteiten gehouden en er is elk 
jaar natuurlijk sprake van een heer-
lijke kerstmaaltijd. 

Foto: Mark van Giessen
Diakenen Marjan (L) en Sjanie (R)

Kerstavond rond de
Ont�oetingskerk

Foto: Mark van Giessen

Op kerstavond 24 decem-
ber wordt vanuit de Ont-
moetingskerk de lampion-
nenoptocht SPOOR VAN 
LICHT door de wijk en rond 
de kerk gehouden. Het 
wordt afgesloten met een 
feestelijke viering, voor 
jong en oud, met een kort 
kerstspel en zang van be-
kende kerstliederen.

De tocht is elk jaar voor de kinde-
ren een hele belevenis en ook de 
ouders, opa’s, oma’s en andere 
belangstellenden weten het bij-
zonder te waarderen. Onderweg is 
er op veel plekken iets te zien of  
te beleven. Je komt verschillende 
fi guren uit het kerstverhaal tegen, er 
zijn ‘uitdeelherders’ en muzikanten, 
er is een lichtshow langs de donke-

re dijk en aan een kraampje onder-
weg wordt warme chocolademelk 
geschonken. De tocht is ook voor 
mensen in een rolstoel of  kinderen 
in een buggy mee te maken.

Verzamelen vanaf 
18.15 uur 
Vanaf  het pleintje achter de kerk 
naast de kleine Jumbo Supermarkt  
vertrekken we na trompetspel om 
18.30 uur. De tocht duurt ongeveer 
40 minuten, waarna om 19.30 de 
viering in de kerk begint.
De bussen van lijn 5 en 7 stoppen 
voor de ingang van de kerk., halte 
Lunenburgplein.

Vooraf  opgeven voor de tocht is 
niet nodig, iedereen mag aansluiten. 
Neem wel zelf  een veilige lampion 
mee en buur- of  kleinkinderen, 

wanneer die niet zelf  kunnen ko-
men. Voor toegang tot de viering 
is een QR code vereist. Afhankelijk 
van de dan geldende coronamaatre-
gelen moet men zich wellicht eerst 
opgeven via de website van de kerk, 
onder het kopje ‘aanmelden voor 
de viering’. 
Dus kijk eerst even op de website 
van de kerk!:  

Wij wensen u hele fi jne feestdagen!
Het Spoor van Licht team 
Ontmoetingskerk 
Slangenburg 3. 

Krista Verschoor
Krista Verschoor

Isabel Slingerland
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Door de bril van Kees
Kees Joosten 

Politie-brandweer-
ambulance
Alarmnummer 112

Niet-levensbedreigend 
0900 88 44 (politie)

Brandweer zonder spoed 
0900 09 04 

Albert Schweitzer 
ziekenhuis
Albert Schweitzerplaats 25 
078 654 11 11

Regionale Huisartsenpost 
Drechtsteden
Spoedeisende hulp na 
Maandag t/m vrijdag van 
17.00-8.00u. Weekenden en 
feestdagen 24 uur per dag
078 202 00 20

Telefonische hulpdienst
Kindertelefoon 
0800 0432 (14.00-20.00 uur)

SOS telefonische 
hulpdienst 078 613 23 22 
(dag en nacht)

Alzheimer telefonische 
hulpdienst 0800 5088
is 7 dagen per week 
van 9-23 uur bereikbaar

Zelfmoord preventie
0800 0113
Korrelatie 0900 1450

Overige hulp
Sociale dienst 
Spuiboulevard 298  
078 770 89 10

Sociaal Wijkteam 
Sterrenburg
Dalmeyerplein 80 
078 221 00 05

Buurtwerk Dordrecht
Cultureel Centrum 
Sterrenburg
Dalmeyerplein 10 
078 654 97 47

Huisdieren
Louterbloemen
Zorgcentrum asiel en 
pension 078 613 79 02

Dierenambulance 
Louterbloemen
06 17 00 32 00

Dierenziekenhuis 
Sterrenburg
Planetenlaan 11
3318 JJ Dordrecht
078 617 07 08

Belang�ijke telefoonnummers

Blieb, blieb... krrrk, krrk…
De eerste keer dat we hem tegen-
kwamen schoten we beiden spon-
taan in de lach. Het was dan ook 
een komisch gezicht, een vierkante 
kast op wieltjes die ons de pas pro-
beerde af  te snijden. Ik waande me 
even in de tekenfi lm van de Jetsons. 
Een serie die net als de Flinstones 
in de zestigerjaren op de beeldbuis 
kwam. De Flinstones speelden in 
de oertijd, de Jetsons betrof  een 
familie in de verre toekomst. 
Robin de Rollende Robot kwa-
men we tegen in de buurt van de 
dialyseafdeling in ons ASZ. Robin 
rijdt daar zelfstandig heen en weer 
tussen de afdeling en het laborato-
rium. Hij verzorgt het vervoer van 
bloedbuisjes heen en weer en kan 
ook zelfstandig de lift bedienen.
We staan aan het begin van een 
nieuw tijdperk, een tijdperk dat we 
gaan delen met AI, oftewel kunst-
matige intelligentie. Er bestaan al 
zelfstandige grasmaaiers, servicero-
bots en schoonmaakrobots. Robo-
tica wordt al een tijd ingezet voor 
ondersteuning bij gynaecologie, 
urologie, de maag/darmafdeling en 
bij diverse operaties. De nieuwste 

innovatie is een robot die kant en 
klare injectiespuiten en infuuszakjes 
per patiënt klaarmaakt. We zullen 
moeten wennen aan robots in ons 
leven. Ik ben nog van het tijdperk 
dat er nog geen computers waren 
of  mobieltjes. Waar mijn oma nog 
zeer wantrouwig tegenover de fi ets 
en de auto stond, zo moeten men-
sen van mijn generatie wennen aan 
het fenomeen robot. Het laatste 
nieuws meldt dat er een opvoed-
robot in ontwikkeling is, die in 
2022 op de markt komt. Daar ben 
ik zeer benieuwd naar en zie het 
al helemaal voor me: Blieb blieb, 
Jantje je moet nu je tanden poetsen 
en blieb, blieb…nu geen snoepjes 
meer eten! Of  Rudie de robot die 
Kareltje naar buiten stuurt om te 
spelen omdat zijn schermtijd voor-
bij is op de iPad. Over een aantal 
jaar is het heel gewoon dat ouders 
Rudie programmeren om de kinde-
ren naar voetbal en ballet te sturen, 
compleet met de juiste kleding en 
exact op tijd. Verleden tijd voor de 
nanny en de oppasmoeders. Maak 
plaats voor onze rollende vrienden 
die streng maar rechtvaardig zijn. 
Blieb, blieb… 350 woorden bereikt, 
nu stoppen Kees!

Robin de Rollende Robot

Wijkagent John de Tree: 
“Bij elke melding van vuur�erk-
overlast gaan we er op af.”
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Wijkagent John de Tree 
was vorig jaar vrij met 
oud en nieuw, maar dit 
jaar moet hij rond deze 
periode werken. “Ik denk 
dat we wel weer met wat 
vuurwerkoverlast te ma-
ken zullen krijgen in Ster-
renburg. Bij elke serieuze 
melding gaan we er op af.” 
Samen met zijn collega 
wijkagenten Ron Collignon 
en Patricia Deelen hoopt 
hij desalniettemin dat het 
rond de jaarwisseling 
rustig zal blijven. 

Dordtenaar de Tree is al 19 jaar 
werkzaam bij de politie en sinds 
1,5 jaar is hij toegevoegd aan het 
team van wijkagenten in Sterren-
burg en Wilgenwende. “Wijkagent 
is echt een functie”, begint hij. 
“We hebben veel contacten, doen 
aan netwerkbeheer en we voelen 
en proeven wat er in de wijk gaan-
de is. In de afgelopen coronatijd 
was dat wat lastiger, want veel 
mensen zaten binnen en de toe-
vallige contacten waren daardoor 
minder.” In de regel fi etst hij door 
de wijk. Op een herkenbare politie 
e-bike kan hij snel in heel Sterren-
burg ter plekke zijn en op de fi ets 
is het contact vaak veel makkelijker 
dan in een auto. 

Donkere dagen
“De donkere dagen hebben weer 
hun intrede gedaan en dan is het 
voor alle wijkbewoners toch weer 
oppassen geblazen”, laat de Tree 
weten. Zo merken we in deze tijd 
van het jaar dat er juist als het net 
donker is geworden en mensen 
vaak nog niet thuis zijn van hun 
werk, dat woninginbraken toene-
men. Zaak om alert te zijn dus.” 
De donkere dagen luiden ook de 
decemberperiode in, waarin tegen 
de tijd van oud- en nieuw er vuur-
werk wordt afgestoken. Ten tijde 

van dit interview was nog niet be-
kend of  er, net als vorig jaar, weer 
een vuurwerkverbod wordt afge-
kondigd. “We hebben vorig jaar 
gemerkt dat dit wel minder over-
last geeft dan voorgaande jaren.  
Vooral rond de jaarwisseling was 
het vuurwerk na middernacht snel-
ler afgelopen, maar we merkten 
ook dat er meer illegaal vuurwerk 
werd afgestoken. Van die cobra’s 
met heel heftige knallen. 

Optreden 
“Vorig jaar hebben we in een 
aantal gevallen bekeuringen uitge-
deeld”, vervolgt de wijkagent. “En 
als het even kan doen we daarna 
ook huiszoekingen naar illegaal 
vuurwerk. Weet dat de boetes fors 
zijn”, laat de Tree niet achterwege 
om te melden. 
De politie en dus de wijkagenten,  

zijn oplettend op het (illegaal) 
afsteken van vuurwerk. Zeker op 
tijden dat dit niet is toegestaan. 
Met elke vuurwerkmelding wordt 
wat gedaan. Net als met vernielin-
gen overigens. Door het afsteken 
van vuurwerk gebeurt dat ook 
helaas nog. “Laten we de oud- en 
nieuwviering vooral leuk houden”, 
zegt de Tree tot slot, “dat wens ik 
alle wijkbewoners toe en het maakt 
mijn dienst op 31 december ook 
wat prettiger.”  
Wil men één van de wijkagenten 
inschakelen, dan kan dat per mail 
op politie.nl. Na het intikken van 
Sterrenburg/Dordrecht krijgt men 
de mailadressen te zien. Is er meer 
haast bij dan kan men het algemene 
politienummer bellen: 0900-8844. 
Voor noodgevallen en spoedeisen-
de hulp geldt vanzelfsprekend dat 
112 gebeld kan worden. 

John de Tree

Freek Wermer
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Heb je even voor mij? 
In de weken voor kerst 
worden er allerlei activi-
teiten georganiseerd voor 
mensen die alleen zijn of 
zich eenzaam voelen. Wie 
zijn die mensen? Voor mij 
aanleiding om dit aan Jan-
neke te vragen, een vrouw 
die al jarenlang tegen de 
eenzaamheid vecht.

Het ‘eenzaam voelen’ is niet het 
enige waarom ik haar vroeg. Door 
het leven getekend na een verwoeste 
jeugd, een rugoperatie op haar 17de 
waardoor zij ruim drie maanden in 
het ziekenhuis moest blijven. Werk-
zaam in het onderwijs liep zij vijftien 
jaar later blijvend hersenletsel op 
door een val op beton. Daarvoor 
had ze een bruisend leven, organi-
seerde feesten, organiseerde activi-
teiten met leerlingen en toen, tijdens 
zo’n uitstapje, viel ze. Het einde van 
haar carrière.
In 2013 volgde een echtscheiding, 
waardoor zij in een eenzaam zwart 
gat viel. Zij vroeg hulp aan. Hieron-
der het interview.

Kun je dat zwarte gat beschrij-
ven?
‘Ik ben van nature hartstikke posi-
tief, zag altijd nog wel ergens een 
lichtpuntje, maar toen... ellendiger 
kun je je niet voelen. Het was ge-
woon k...  ik raakte aan de drank 

en rookte als een ketter. Af  en toe 
dacht ik zelfs dat het leven geen zin 
meer had. Voor het eerst in mijn 
leven vroeg ik om hulp, bij MEE en 
Sterrenburgers voor Sterrenburgers.

Hoe gaat het nu met je?
‘Na mijn hulpvraag kwam er iemand 
waar het mee klikte, Sarah. Nog 
steeds komt zij iedere vrijdagmiddag 
naar mij toe, dat is al bijna 10 jaar. 
Het is een soort tweede moeder ge-
worden, ze heeft een stuk van mijn 
hart gestolen en samen met haar zie 
ik weer licht in de toekomst. In die 
tijd ben ik ook zelfstandig gestopt 
met drinken en roken.

Sinds wanneer voelde jij je een-
zaam?
‘Dat begon al in mijn jeugd. Mijn 
moeder had M.S. en ik verzorgde 
haar. Als ik naar huis ging, lag mijn 
moeder al op bed. Niemand kwam 
ooit mee, toen voelde ik me al een-
zaam. Na mijn rugoperatie, zag ik 
mijn vriendinnen steeds minder. 
Maar ik voelde wel de uitdaging om 
wat tegen het alleen-zijn te doen, ten-
slotte was ik niet alleen de verzorgster 
van mijn moeder. Ik werd lid van de 
medezeggenschapsraad en organi-
seerde van alles met m’n leerlingen’.

Waar loop je nu in het dagelijks 
leven tegenaan?
‘Het contact met de buitenwereld 

en vooral met instanties. Mijn hulp-
vraag is o.a. of  iemand anders voor 
mij wil bellen. Want als ik dat zelf  
moet doen weet ik echt niet meer 
wat er besproken is, ik vraag altijd 
om een verslag. Ook als men bij mij  
thuis komt. Dan heb ik zo’n notitie 
nodig. Maar het duurt wel eens lang 
voordat ik wat krijg. 
Ook fysiek heb ik hulp nodig, zoals 
de containers op de hoek zetten, 
dat kan ik niet. Bij Helpende han-
den rekent men 6.50 incidenteel en 
structureel 13 euro per maand. Dat 
kan ik niet betalen van mijn WAO. 
Gelukkig heb ik nu iemand gevon-
den die het voor mij doet!’

Hoe zit het met jouw buren?
‘Men zegt wel ‘je moet elkaar in de 
gaten houden, nou d’r is niemand 
die mij in de gaten houdt. Ik denk 
weleens ‘wat mankeert er aan mij’ 
wat doe ik fout? Er is niemand die 
zegt: ‘Ik kom gezellig een bakkie 
doen’.

Wat zeg je tegen mensen die zich 
eenzaam voelen?
Na even nadenken: ‘Je bent zo een-
zaam als dat je je voelt. Er zijn altijd 
mensen die je willen helpen. Wellicht 
moet je, net als ik, de vraag stellen: 
‘Heb je even voor mij?’

Note: De namen in dit artikel 
zijn gefi ngeerd.

Ruilkastjes in 
Ster�enburg
Net als in de vorige 
editie van de Sterren-
burger, nu ook weer een 
locatie van een ruilkastje. 
Een kastje waarbij je 
spullen kosteloos aan 
kan bieden. Veelal gevuld 
met boeken, die je kan 

Voeding en 
mondgezondheid
We eten en drinken allemaal, dit 
heeft invloed op onze lichamelijke 
gezondheid maar, ook op ons gebit. 
Veel voedingsmiddelen kunnen het 
glazuur aantasten. Speeksel neutra-
liseert het zuur uit voedingsmidde-
len en heeft zo een beschermende 
werking. Eet u teveel op een dag 
dan kan het glazuur onvoldoende 
herstellen.

EET EN DRINK NIET VAKER 
DAN 7X PER DAG!
In bijna al ons eten en drinken 
zitten suikers en zetmeel. Tandplak 
(het kleverige witte laagje dat op de 
tanden ontstaat) bestaat uit bacteri-
en. Deze bacteriën zetten suikers en 
zetmeel om in zuur en zo ontstaan 
er gaatjes.

Suikers zitten bijvoorbeeld in 
snoep, koek, frisdrank en natuur-
lijke suikers in onder andere fruit. 
Zetmeel vinden we in aardappels,  
pasta, brood, crackers en peul-
vruchten.
In frisdrank, vruchtensap, 
yoghurtdrank en wijn zitten 
 suikers en zuren. 

Dit zuur proef  je nauwelijks door 
de suikers die erin zitten, deze 
zuren tasten het tandglazuur aan 
en zorgen niet alleen voor gaatjes 
maar ook voor slijtage, tanderosie 
genaamd. Het tandglazuur wordt 

steeds dunner en tandgevoeligheid 
ontstaat. Deze slijtage is moeilijk te 
behandelen. Water, koffi e, gewone 
thee bevatten geen suiker. Suiker-
vrije light frisdranken veroorzaken 
geen gaatjes maar zijn net zo zuur 
als gewone frisdrank en kunnen dus 
net zoveel tanderosie veroorzaken.

TIPS VOOR EEN GEZOND 
GEBIT 
*3 hoofdmaaltijden per dag
*Maximaal vier keer per dag iets 
tussendoor
*Maximaal twee stuks zuur fruit 
per dag.
*Drink frisdrank en andere zure 
dranken met mate.
*Poets twee maal per dag met fl uo-
ride tandpasta.
*Gebruik dagelijks ragers of  sto-
kers tussen de tanden.

Om te voorkomen dat u toch 
onbedoeld te veel zuren of  suikers 
binnen krijgt waardoor er tandero-
sie of  gaatjes kunnen ontstaan 
is een bezoek aan de tandarts of  
mondhygiëniste belangrijk. Zij 
kunnen dit monitoren en in een 
vroeg stadium u wijzen op even-
tuele problemen en indien nodig 
behandeld.

Karin Hof, KRM mondhygiënist
Mondzorg sterrenburgSD

De redactie van  
De Ster�enburger 

wenst u fi jne feestdagen 
en een voorspoedig en gezond 

2022. 
Op naar een nieuw jaar met 

volop 
nieuws uit de wijk

lenen, of  waar je ook 
weer andere boeken in 
terug kan leggen. 
Dit keer een foto van 
een ruilkastje in de 
Schuilenburg bij woon-
huis nr. 102. 

Foto: Mark van Giessen

Getekend door Mirthe Mensen

Leo Lenskens
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@BETERVOORDORDT

06 1220 1572

VOORSTRAAT 367, 3311 CT DORDRECHT

STERRENBURG@BETERVOORDORDT.NL

FACEBOOK.COM/BETERVOORDORDT 

Beter Voor Dordt heeft dankzij u de afgelopen jaren veel kunnen betekenen 
voor de stad! Wij werken op dit moment aan een programma voor de 
komende jaren, welk punt mag daarin niet ontbreken? Laat het ons weten! 

Bent u Beter Voor Dordt? We zijn voor nu en in de toekomst op zoek naar 
actieve (Raads)leden! Meld u! We gaan graag met u in gesprek!

Kapsalon 
Sandra

Kapsalon Sandra wenst iedereen 
een gezond en gelukkig 2022!

Maak een afspraak via 078 616 70 06 
WhatsApp 06 392 131 09

Nijenstein 62 3328 ZK Dordrecht
www.facebook.com/KapsalonSandra

sandra@kapsalonsandra.nl
www.kapsalonsandra.nl

Alle klanten krijgen
een gratis kalender

INZET078! is het centrum voor vrijwillige inzet in Dordrecht. 
Een persoonlijke aanpak bij het vinden van leuk vrijwilligerswerk 
staat voorop. Wat wil je doen? Wat levert het jou op? Waar word 
je blij van? Vervolgens gaan we op zoek naar een passende 
vrijwilligersbaan bij een organisatie waar jij je thuis voelt. 

Wat wil jij?

Mensen ontmoeten

gezelligheid, nieuwe vrienden

Gewoon lekker bezig zijn

afwisseling, even uit de sleur

Iets voor een ander doen

voldoening, zingeving

Iets nieuws leren

uitdaging, upgrade cv, opstap betaalde baan

Jouw inzet telt dubbel

Doe de vrijwilligerscheck www.inzet078.nl 

Bel voor meer info of een kennismakingsgesprek: 078-2063002

Dordtse roomboter
SCHAPEKOPPEN

leuk om te trakteren of cadeau te geven!
Met het originele verhaal!*

(* zie ook boek DORDT 800 jaar nr.10) 

BANKETBAKKERIJVANDERBREGGEN.NL
REEWEG OOST 31 • 078- 6134702

Wilt u ook adverteren in 
de Sterrenburger?

Vraag naar de 
mogelijkheden!

Meer informatie?
tienplus@desocialebasis.nl

Nieuwbouw
  Jumbo

Foto’s: Mark van Giessen




