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Schilderen en tekenen
Kom in augustus gezellig knutselen in het 
park. Op 9, 10 en 17 augustus kan je schil-
deren met bloemen en takjes, leren een 
cartoon te tekenen en windmolens maken. 

Ga je 11 juli mee afvalsuppen? Suppen is een superleu-
ke sport. Eerst leer je hoe je moet suppen. Daarna ga je 

al suppend afval uit het water halen. Zo draag jij je steen-
tje bij aan het opruimen van de ‘plasticsoep’. Aanmelden: 

www.dordtsport.nl/summergames

Als het regent gaan de buitenactiviteiten niet door. Dus we duimen voor mooi weer!

Kijk voor nog veel meer activiteiten op

www.tuinvansterrenburg.nl

Voorleesbingo
Welke verhalen ga jij ontdekken? Haal je voorleesbingokaart in Het Tuinhuis, 
bij de bibliotheek. Kies een boek en neem een voorlezer mee. Of lees zelf je 
knuffels voor op een bankje in de wijk. Lever je voorleesbingokaart uiterlijk 
26 augustus in bij kinderboekwinkel De Giraf (Groenmarkt 163) of bij Het Tuinhuis. 
En... maak kans op een gratis voorleesboek. 
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Scan de QR-code en 
bekijk het wijkprogramma

Kom naar buiten en ontmoet elkaar
Zon, blauwe lucht en een lekker windje. Lekker ontspannen op een terras of er-op-uit en anderen ontmoeten. 

Dat is onze ideale zomer. Dit jaar hoef je de wijk er niet voor uit. In de maanden juli en augustus hebben 

wij het zomerprogramma met elkaar afgestemd. Aan iedereen is gedacht: muziek, film, samen ontbijten, 

picknicken, wandelen, voorlezen. Wij wensen je een fijne zomer in Sterrenburg. En graag tot ziens.

Ilse van Donkelaar, wijkprogrammeur Sterrenburg

Eten verbindt op 
zomerse dagen

Vier de zomer in 
het Sterrenburgpark

Samen spelen, 
sporten & ontdekken
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Maak kennis met...

Marianne
Blinde

De rode draad in alles wat ik doe, is het contact 
met mensen. Dat geeft mij positieve energie. Ik 
vind het fijn om iets te kunnen betekenen voor 
anderen, om mensen te helpen in datgeen waar 
ze blij van worden of om ze een luisterend oor te 
bieden. 

Ik ben werkzaam als vrijwilligerscoördinator in 
Het Theehuis. Het Theehuis zit al bijna 20 jaar in 
Sterrenburg en toch hoor ik nog regelmatig van 
Sterrenburgers dat ze de locatie niet kennen. Zo 
jammer, want Het Theehuis is een gezellige ont-
moetingsplek. Kom een keer gezellig iets drinken 
of neem deel aan één van de activiteiten. Bijvoor-
beeld: fitness, klaverjassen, handwerken, vrijdag-
ochtendontbijt, biljarten, schaken, line-dance. Ook 
kan je bij ons een ruimte huren voor bijvoorbeeld 
een verjaardagsfeestje.

Verder regel ik – samen met 35 enthousiaste vrij-
willigers - de uitstapjes van De Plusbus. Ga jij ook 
een keertje mee met De Plusbus? Bijvoorbeeld 
naar een High Tea in Ulvenhout, een dagje naar 
Scheveningen, een rondvaart over de Linge, met 
de strandrups over het strand in Noordwijk, een 
dagje naar de Beekse Bergen. De uitstapjes ver-
trekken vanaf Het Theehuis. 

Graag tot ziens 
in Het Theehuis, 
Atmosfeerstraat 1J.

 Naam:  Marianne Blinde 
 Leeftijd:  55 jaar
 Woont in: Zierikzee 
  (na 30 jaar Sterrenburg)
 Opgegroeid in: Slikkerveer
 Mijn tweede land: Frankrijk
 Kinderen:  3
 Hobby’s:  Reizen, wandelen, lezen, schaken, puz-

zelen, creatief bezig zijn 
  (zowel in denken als in doen)
 Werk:  vrijwilligerscoördinator, receptioniste,  
  verkoper van hobbymaterialen op   
  markten
 Meer informatie?   m.blinde@hetspectrum.nl
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Buitenontbijtjes mét spreker
Je begint iedere vrijdagochtend goed met een lekker ontbijtje in Het 
Theehuis. Hoe heerlijk is het om in de zomer buiten te ontbijten? 
Hoe leuk is het als je dan ook nog een spreker ontmoet die enthou-
siast kan praten over zijn of haar vak. Op 15 en 29 juli, op 12 en 26 
augustus maak je het mee. De tafels staan op deze vrijdagen vrolijk 

gedekt op het terras bij de jeu-de-boulesbanen. Je bent van harte wel-
kom op de buitenontbijtjes van 9.30 tot 11.30 uur. De binnenontbijtjes 
zijn op de andere vrijdagen van 9.00 tot 11.00 uur, in Het Theehuis. 
Reserveren kan tot en met donderdag. Adres: Atmosfeerstraat 1j

Silent DiscoSilent Disco
In 2020 hebben we de allereerste Silent Disco in het park georganiseerd. 
De bewoners die er toen bij waren, kijken er met veel plezier op terug. 
Dus... dit jaar organiseren we weer een Silent Disco op 23 juli. 
Aanmelden: hettuinhuis@tuinvansterrenburg.nl 

Houd onze website en Facebook in de gaten voor actuele informatie

Picknick
We organiseren een ontspannen picknick met gezellige activiteiten in het 
park. Je kan lekker luieren onder een parasol. Of je gaat mee met de natuur-
wandeling van Dordt Sport. De kinderen kunnen heerlijk spelen in het Bigge-
tjespark. Of ze doen mee aan een leuke activiteit. Neem zelf je eten en drin-
ken mee, een kleedje en eventueel stoeltjes. Graag tot 26 juli van 13.00 tot 
16.00 uur bij de picknick-tafels in het park, bij de ingang van Het Tuinhuis.

Het TuinhuisHet Tuinhuis
Het Tuinhuis met het sfeervolle terras en toegang tot toilet en verfrissende ijsjes is dé uitval-
basis voor alle bezoekers van het park. Kom gezellig langs na een wandeling of een sportieve 
work-out in het park. Of haal een drankje met een zakje chips in Het Tuinhuis als je naar de 
buitenfilm komt kijken. Graag tot snel. 

VIER DE 

ZOMER 
IN HET STERRENBURGPARK

FilmavondFilmavond
Dit jaar organiseren we, samen met ToBe en 
The Movies Dordrecht, een filmavond in het 
park op 19 augustus. Zoek een goed plekje 

voor jouw stoeltje of kleedje en geniet van 
de film. Aanmelden: 

hettuinhuis@tuinvansterrenburg.nl 

Als het regent gaan de buitenactiviteiten niet door. Dus we duimen voor mooi weer!

Iedere woensdag om 17.30 staat 
het vrijwilligersteam van Resto 
VanHarte klaar om een heerlijk 
driegangenmenu voor jou te ser-
veren. Alle bewoners van Ster-
renburg zijn van harte welkom; 
jonge en oude mensen, mensen 
met een smalle beurs en mensen 
met een gevulde beurs. Schuif 
gezellig aan tafel en ontmoet 
je medebewoners. Aanmelden: 
www.restovanharte.nl
Adres: Herschelstraat 27

Resto
VanHarte

Bij de derde editie van het buitenontbijt-
je met spreker vertelt Laura Melkert over 
haar werk. Laura is adviseur duurzaam-
heid bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland 
zuid. “Elke dag is anders. Ik spreek bewo-
ners. Of ik moet wat afstemmen met de 
gemeente of een bedrijf. Ik ben er voor de 
natuur én de mensen. Soms botsen deze 
belangen. Ik heb een keer mogen meeva-
ren in Zeeland. Vissen de vissers wel de 
juiste vissen op en het afgesproken aan-
tal? Ook check ik de vleermuiskasjes in 
het veld. Of ik leg nieuwe wetgeving uit 
aan een bedrijf.” Aanmelden: bij de balie 
van Het Theehuis. 
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Muziek uit alle windstrekenMuziek uit alle windstreken
In Sterrenburg wonen mensen uit alle windstreken 
van de wereld. Zij brengen verschillende soorten muziek 
met zich mee. Muziek uit alle windstreken: Maak kennis met 
deze muziek en met elkaar op 28 augustus. Aanmelden is 
niet nodig.

Elke dag is anders 
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