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Brede School De Keerkring geopend
Na bijna twee jaar
ontwerpen en verbouwen is het dan
eindelijk zover: Brede
School De Keerkring
is een feit.
Niet alleen de leerlingen van de
basisschool, maar ook de kin
deren van SPD peuterspeelzaal
Kruimeltje en COKD kinderop
vang De Boomhut maken gebruik
van het nieuwe gebouw aan de
Ockenburg. Alvorens de wet
houder op 15 februari de school
opende, liepen alle kinderen en
hun begeleiders in een lange
optocht achter een draaiorgel
door een deel van de wijk. Irene
Simonis, directrice van Openbare
Basisschool De Keerkring, heette
mede namens haar collega’s van
de peuterspeelzaal en de kinder
opvang iedereen welkom en sprak
een dankwoord, vooral naar de

De gemeente Dordrecht
wil de levendigheid van
de wijk bevorderen door
het Sterrenburgpark beter in te richten.
Nu wordt het Sterrenburgpark voor
namelijk gebruikt door hondenbezit
ters maar het moet een ontmoetings
plek worden voor alle wijkbewoners.
Een aantal ideeën is bijvoorbeeld het
aanleggen van een trimbaan, moes
tuinen, bankjes voor ouderen en een
kinderboerderij, een muziektheatertje
of sportactiviteiten.
Werkgroepjes

Inmiddels is er een initiatiefgroep
gevormd door wijkwerkers en tot
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Klaar voor de optocht
bouwvakkers, die deze moeilijke
klus klaarden. Zij mochten name
lijk niet werken als de kinderen
les kregen.
Voortrekker

Daarna kreeg wethouder Van
den Burgt het woord. Hij zei:
“Dordrecht is in Nederland een
voortrekker voor Brede Scholen

en De Keerkring is in Dordrecht
een voortrekker. Jullie hebben
nu een prachtig gebouw, maar
de omgeving ziet er niet uit. In
het voorjaar wordt de wijkwens
uitgevoerd en wordt op de plaats
van het huidige trapveldje een
mooi kunstgras voetbalveld aan
gelegd. Dan is zowel binnen als
buiten alles piekfijn in orde.” Alle

nu toe vier wijkbewoners. Het is de
bedoeling dat er per idee een werk
groepje wordt gevormd dat één keer
per maand bij elkaar komt om het één
en ander tot stand te brengen. Iedere
bewoner van Sterrenburg kan zich
hierbij aansluiten. De gemeente blijft
het geheel ondersteunen, maar de
bewoners moeten de sterren van het
park worden.
ANWB

Op 3 juni is de dag van het park. De
ANWB zal op deze dag acte de pré
séance geven d.m.v. leuke activiteiten.
De initiatiefgroep Sterrenburgpark
gaat het park promoten door alle
bewoners van Sterrenburg, jong, oud,
en ook mensen uit andere culturen

“Op een Brede School kunnen
kinderen van 0 tot 13 jaar te
recht. Zij blijven in één gebouw
en zien steeds de zelfde mensen
en dat is goed voor de kinderen,”
zegt Irene Simonis. “De Keer
kring werkt daarvoor samen met
de COKD (Centrale Organisatie
Kinderdagopvang Drechtsteden)
en de SPD (Stichting Peuter
speelzalen Dordrecht). Wat wij
gemeen hebben is, dat we samen
aan de basis staan van de ontwik
keling van jonge kinderen. De
geheel vernieuwde omgeving
staat garant voor leer- en speel
plezier.”

Lente in
Sterrenburg
een kans te geven
het park leuker te
maken. Heeft u een
goed idee en wilt
u meedoen, sluit u
aan bij de groep.
Informatie

Binnenkort zal
er een folder
verspreid wor
den waarop de
bedoeling van de
gemeente Dordrecht
en de initiatiefgroep duidelijk gemaakt
wordt. U kunt ook bellen met Cultu
reel Centrum Sterrenburg
(617 17 78) en vragen naar opbouw
werker Viveca Chatlein. De eerstvol
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gende bijeenkomst is op donderdag
12 april van 17.00 tot 19.00 uur in
het kantoor van de wijkbeheerder,
Blaauwweg 32
(1e flat vanaf de De Jagerweg).

Waar woont niemand?

Melkwegplein
De Melkweg heet ook
wel galactisch stelsel.

Oplage:
11.000 exemplaren.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de mening
van ingezonden brieven
en behoudt zich het recht
voor om deze in te korten,
te bewerken of te weige
ren.

Het woord galactisch komt van
het Griekse galaxias of kyklos
galaktikos, wat ‘melkcirkel’ bete
kent. Melkweg is de naam voor
het spiraalvormige sterrenstel
sel waarin ons zonnestelsel zich
bevindt. Vanaf de aarde kunnen
we de Melkweg, als het donker
genoeg is, van binnenuit zien als
een lichtende band. In bebouwde
gebieden is er vaak ’s nachts nog
relatief veel licht. Door deze
zogenaamde lichtvervuiling is de
Melkweg op sommige plaatsen
moeilijk of niet te zien.
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kinderen zongen het keerkring
lied. Wethouder Van de Burgt
liep als eerste door de poort naar
de toekomst en opende daarmee
officieel de school.

zwaartekracht nog invloed uitoefent.
Verder is de Melkweg samengesteld
uit stof en moleculaire gaswolken

en tenminste 200 miljard oude en
nieuwe sterren, waarvan het grootste
deel zich binnen de schijf bevindt.

Beeldvorming en structuur

Omdat de aarde zelf deel uitmaakt
van de Melkweg en het zicht op
grote delen wordt belemmerd door
stofwolken in de ruimte, is het voor
astronomen niet eenvoudig geweest
om zich een beeld te vormen van
de structuur. Toch is men er na veel
observatie en modelvorming vrij
nauwkeurig in geslaagd. Als we de
Melkweg van opzij zouden kunnen
bekijken, zou zij er uitzien als een
schotel; galactische schijf genaamd.
De schijf heeft vier grote en enkele
kleinere ‘spiraalarmen’, een verdikte
kern en een halo. Dit is de min
of meer bolvormige ruimte die
het stelsel omsluit waarbinnen de

Kinderdagverblijf Berengoed
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