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Internet site: www.dordrecht.nl/wijken
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Officiële opening Tongplaat

Anika Lock

Begin juni is de
Tongplaat officieel
geopend. Een stap
in de verdere verwezenlijking van
de totale Nieuwe
Dordtse Biesbosch.
Na een goed verzorgde lunch
bij Shirestal De Griendheuvel
was het tijd voor een toespraak. Tijdens de opening
werd er gesproken door gedeputeerde Han Weber, wethouder Harry Wagemakers en
Harry Boeschoten, regiodirecteur van Staatsbosbeheer.
Na een bezoek aan de locatie
kan gesteld worden dat Dordrecht weer een mooi stuk
natuur rijker is geworden.

zijn prachtig. Tijdens het locatiebezoek kon je dit vanuit de uitkijkpost
goed zien. Vogels en vissen hebben
het gebied al gevonden. Lepelaars,
reigers en steltlopers zijn er in
ruime getale te vinden. Ook hoor
je de kievit en de snip. Boeschoten
heeft, door het natuurlijke getijdengebied, dat gecreëerd is met het
doorbreken van de dijk, dan ook de
verwachting dat dit gebied alleen
nog maar mooier wordt.
Informatie

De Tongplaat is een onderdeel van
‘De Nieuwe Dordtse Biesbosch’.

Harry Boeschoten, Han Weber, Harry Wagemakers

Speech

Het natuurgebied ligt ongeveer 10
km van de Grote Kerk in het centrum van Dordrecht. Dit is relatief
dichtbij de bewoning. Naast dat
het belangrijk is voor de inwoners
van Dordrecht heeft dit ook zeker
economisch positieve invloed, aldus

Weber. Bedrijven willen zich daar
vestigen waar potentiële medewerkers wonen. Deze medewerkers
willen op hun beurt in een aantrekkelijke regio wonen. Wagemakers
beaamt dit: “Goed gekwalificeerd
personeel is kritisch op haar woonomgeving.” Ook licht hij toe dat
bijvoorbeeld het hotel Van der Valk

Foto: Aat Rietdijk

mede voor Dordrecht heeft gekozen omdat zij haar gasten zowel de
stad als de natuur in de nabijheid
kan bieden.
Natuur

Natuurlijk gaat het niet alleen om
de economie, maar ook om de natuur zelf, de flora en fauna en die

Wijkfeest Dalmeyerplein
In samenwerking met
bewonersteam Sterrenhoek, het Sterrenwiel
en Cultureel Centrum
Sterrenburg is er op 8
september een groot
wijkfeest.

Dalmeyerplein

Onder de naam STERRENBURG
IN BEELD organiseren vrijwilligers en wijkwerkers een spetterend
wijkfeest op zaterdag 8 september in
en rond het parkje op het Dalmeyerplein. Er zullen buiten- en binnenactiviteiten zijn, voor jong en oud.
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In het parkje zal een snuffelmarkt
te bezoeken zijn en rond het CCS
een speciale kindersnuffelmarkt. DJ
Gert en zangeres Patricia zorgen
voor de muzikale omlijsting.
Veel te doen

Er is veel te doen voor jonge kinderen, de oudere jeugd en ook de
senioren worden niet vergeten. Een
brassband opent de dag, clowntje het
Sterretje haalt gekkigheid uit en er
kan een ritje met een huifkar gemaakt
worden. Ook zullen de cursusleiders
van het CCS hun activiteiten op deze
dag promoten en wordt de inwendige
mens niet vergeten. In het Sterrenwiel zal Erwin Hardenberg (gitaar
en keyboard) spelen, naar gelang het
weer buiten dan wel binnen. Mensen
kunnen meezingen (soort Karaoke)
en er zal een curiosakraam zijn. In
het Sterrenplaza worden diverse leuke
attracties aangeboden. Het wijkfeest
duurt van 10.00 tot 16.00 uur en is
gratis te bezoeken.

Een veelzijdig recreatiegebied dat
momenteel stap voor stap achter
de dijken van Sterrenburg wordt
gerealiseerd. De verwachting is dat
na de zomerperiode het nieuwe
bestemmingsplan geaccordeerd
wordt. Zodra dit gebeurd is, gaat de
gemeente aan de slag met de ontwikkeling van de recreatieplas in de
Bovenpolder.
Neem eens een kijkje op www.
nieuwedordtsebiesbosch.nl. Hier
staat alle informatie over de verschillende gebieden en de lopende
werkzaamheden.

Een tuintje voor
Gerrit
Ter nagedachtenis van
Gerrit den Hartog is er
naast de voordeur van
het Sterrenwiel een
kruidentuintje
geopend.
De meeste Sterrenburgers hebben Gerrit wel
gekend. Hij was bijna
dagelijks aanwezig in het
Sterrenwiel en heeft er
veel voor betekend. Op
19 november 2004 is
Gerrit begonnen als vrijwilliger, hij deed allerlei
hand- en spandiensten.
Zo verkocht hij spulletjes
op de snuffelmarkten,
waarvan de opbrengst
naar de bewoners en
gasten ging. Graag hielp
hij bij de Bingo, deed
boodschappen en bij
grote activiteiten was
Den Hartog altijd van de
partij. Tijdens de jaarlijkse gedichtendag bleek hij ook nog
te kunnen dichten.
Kruidentuintje

Helaas is Gerrit den Hartog op 10
januari jl. overleden. Ter nagedachtenis aan hem is er onder grote
belangstelling van familie, bewoners,
omwonenden, vrijwilligers en personeel een kruidentuintje geopend.
De zoon en kleindochter van Gerrit

hebben de tuin officieel geopend
onder het genot van een glas champagne. Inmiddels is het bordje met
de tekst ‘Gerrits tuintje’ opgehan-

Gerrits kruidentuintje
gen boven het houten bankje, dat
al eerder was gekocht van de opbrengst van de snuffelmarkt. Rienke
Haksteen van het Sterrenwiel zal op
vrijwillige basis het tuintje onderhouden. De kruiden zullen zeker
terug te zien en te proeven zijn in de
diverse gerechten van het Sterrenplaza. Trivire en de gemeente Dordrecht zijn ook betrokken geweest
bij dit project
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