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Dansen bij Laura’s Dance
Laura Potter start begin september een dansgroep voor verstandelijk gehandicapte kinderen.
Laura is van mening dat deze groep
kinderen niet vergeten mag worden.
Ervaring om met deze kinderen te
werken, te dansen, heeft zij opgedaan

Start

Op dinsdag 4 september komt de

Dag van het park
Op 3 juni werd in het Sterrenburgpark de Dag
van het Park gehouden.
Ondanks het zeer slechte weer is
het toch een gezellige dag geworden. Samen met de ANWB, diverse
organisaties en vrijwilligers waren er
leuke activiteiten georganiseerd. Een

compliment moet zeker naar de Line
Dance Groep van Yvon Daniels, die
ondanks de regen gewoon met hun
demonstratie doorgingen, zoals op
de foto te zien is.

Fotografie:
Aat Rietdijk
Cartoonist:
Gerrit Sietses

Bezorging:
Dordt Centraal
Klachten over
bezorging:
Tel: 078-614 01 49
Druk:
Morks, Dordrecht
Oplage:
11.000 exemplaren.
De redactie hoeft het niet
eens te zijn met de inhoud
van ingezonden brieven
en behoudt zich het recht
voor om deze in te korten,
te bewerken of te weigeren.
Uitgever en Advertenties:
Tienplus, email:
tienplus@tienplus.dwo.nl.

2 De Sterrenburger

vindt er zeker uitbreiding plaats voor
jongere dansers. Een proefles om te
kijken of het één en ander bij een
danser past, is altijd mogelijk.
Info: Laura@laurasdance.nl.

bij Special Heroes.

Opmaak:
Jan Meierdrees
Willy de Vogt

Penningmeester:
Willy de Vogt

eerste groep van 18.00 tot 19.00 uur
bijeen in de gymzaal aan de
Atmosfeerstraat. Kinderen vanaf 9
à 10 jaar kunnen meedoen in deze
groep. Als dit project succesvol wordt,

Line Dance in de regen
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Dansen bij Laura

Meer parkeerruimte
Sterrenburg III
Bewoners van Sterrenburg III krijgen
extra parkeerplekken.

inrit een parkeerplaats te krijgen.
Daar moet echter wel 150 euro
voor betaald worden.

Volgens de Dordtse wethouder
Jasper Mos gaat het om 69 nieuwe
plekken. Voor een aantal plekken
moeten bewoners wel de porte
monnee trekken, zo meldt de
gemeente. Voor een aantal huishoudens is het mogelijk op de eigen

Illegaal parkeren

de huidige provincie in handen. Het
graafschap besloeg het kustgebied
van de Maasmond tot bij Alkmaar en
vormde de belangrijkste machtsbasis.

Bron: Provinciaal Historisch Centrum Zuid-Holland/Erfgoedhuis
Zuid-Holland.
www.geschiedenisvanzuidholland.nl.

Nu parkeren mensen illegaal op
hun eigen inrit. Dit leidt tot problemen voor hulpdiensten. Als de aanpak in Sterrenburg III een succes is,
krijgen mogelijk ook Sterrenburg I
en II extra parkeerruimte.

Waar woont u?

Grafelijkheidsweg
Grafelijke macht,
grafelijk bewind en
het geheel van de
grafelijke rechten.
Dit vermeldt woordenboek Van
Dale onder het woord grafelijkheid.
Nog een vierde uitleg luidt: in de
tijd na de afzwering van Philips II
(1581) het soeverein gezag, ook de
fiscus of het domein, met name van
Holland.
Graafschap Holland

In de middeleeuwen werd Holland
geregeerd door graven. Een graaf
is een landsheer belast met de opperste rechtspraak en bestuur in een

landschap. Het is een erfelijk ambt en
in Nederland de hoogste adellijke titel. Lange tijd hadden de graven geen
vaste woonplaats, maar reisden zij op
en neer tussen o.a. Leiden, Vlaardingen, Dordrecht en Haarlem. Toen de
grafelijke macht zich over een steeds
groter gebied ging uitstrekken, bleef
het zwaartepunt van hun macht in
het huidige Zuid-Holland gelegen,
waarmee in die tijd het gebied rond
Dordrecht werd bedoeld. In oude
Latijnse teksten wordt het graafschap
Holland voor het eerst genoemd
in het begin van de twaalfde eeuw.
Floris II werd in 1101 als eerste aangeduid als ‘graaf van Holland’. Zijn
geslacht had het grootste deel van
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