Op reis vanuit Sterrenburg
De nieuwe manier om
reizen te boeken is via
de Personal Touch
Travel reisadviseur.
Susan Bakker en Ingrid Smaal zijn
de reisadviseurs waar u terecht kunt
voor reizen waar dan ook naar toe.
Zij werken vanuit huis. Doordat het
reisbureau waar zij beiden werkzaam waren in 2013 failliet ging,
kwamen ze op het idee om hun
gedegen reisadviezen en -ervaringen te bundelen. Op 12 december
zijn zij gestart als franchisenemers
van Personal Touch Travel.

Woningcorporatie Trivire
heeft de Plint beschikbaar
gesteld voor jongeren.

reisbranche en veel van de wereld
gezien. U belt of mailt en zij komen op de afgesproken datum en
tijd. Via de professionele reserveringssystemen kunnen zij alles doen
wat een reisagent of reisbureau ook
kan en eigenlijk nog veel meer.
Betrouwbaar

Susan en Ingrid werken met de

Jongeren in de Plint

ANVR voorwaarden en zijn aangesloten bij de SGR. Mocht er
onverhoopt iets mis gaan met de
reis, dan kunt u altijd via Personal
Touch Travel reclameren. Gezien
het brede aanbod hoeft u voor de
prijs niet bang te zijn, die is vaak
hetzelfde of zelfs lager dan een
boeking via internet of ‘stenen’
reisbureau.

Drie groepen jongeren zijn op de
Blaauwweg 70 kind aan huis. Jimmy
Martinus, jongerenwerker van Contour De Twern, begeleidt hen. “De
jongeren verveelden zich in de wijk
en dat gaf problemen. Nu hebben ze
hier een eigen plek”, aldus Jimmy.

Sterrenburg zijn van harte welkom.
De oudsten gaan hun eigen wereld
ontdekken, zodat er plaats is voor
jongere jongens. Maandagavond
gaan de jongens sporten in de Stratosfeerstraat en maken de meisjes
gebruik van de ruimte.
Nagellak

De meidengroep wordt begeleid
door jongerenwerkster Martha Men-

Ideale manier

Er is een nieuwe en ideale manier
om reizen te boeken. U hoeft
er niet meer de deur voor uit,
want zij komen graag bij u thuis
en kunnen elke reis boeken die
u wenst. Er hoeft dus niet meer
urenlang op internet gezocht te
worden. Of het nu gaat om een
weekendje weg of een compleet
samengestelde reis naar bijvoorbeeld Nieuw-Zeeland. Samen
hebben zij 35 jaar ervaring in de

Meer weten?

Susan en Ingrid

Danswerk Patricia
In de mooie spiegelruimte van het Cultureel
Centrum worden
balletlessen gegeven.

Patricia van der Pieterman, gediplomeerd HBO dansdocente en
ex-danseres van het Scapino Ballet
geeft lessen kinderdans voor kinderen van 4 t/m 6 jaar,
klassiek ballet voor 6
t/m 10 jaar en moderne dans voor 6 t/m 10
jaar op vrijdagmiddag
en zaterdagochtend.
Er kan gebruik gemaakt worden van een
gratis proefles.
Informatie

Mis je een goede basis
en ben je op zoek naar
verantwoorde danslessen en wil je graag
verder met dansen,
meld je dan aan.
Info via www.
danswerkpatricia.nl
e-mail danswerkpatri
cia@gmail.com Tel.
06 20 25 68 57.

U kunt op ieder uur van de dag
contact opnemen met Susan
Bakker, Indus 19, Dordrecht,
tel. 06 285 999 39 of met
Ingrid Smaal, Damstraat 91D,
Dordrecht, tel. 06 204 555 37.
Per mail: susan.ingrid@
personaltouchtravel.nl.
www.personaltouchtravel.nl/
adviseur/susan-ingrid

Nog even
kerst
Op 7 december 2013
was er een kerstmarkt
in Cultureel Centrum
Sterrenburg.
Het centrum was een dag eerder
door vrijwilligers van Sociëteit de
Keet omgetoverd in kerstsfeer.
Op 7 december kwam een twintigtal deelnemers om 9.00 uur het
gebouw binnen om hun kramen
in te richten. Iedereen had er zin
in en de sfeer was al snel erg goed.
Om 10.00 uur druppelden de
eerste bezoekers binnen en kon de
kerstmarkt beginnen. Leerlingen
van de stichting SPON verzorgden
de koffie, thee en frisdranken en
DJ Gert Jan de Vries draaide de
hele dag gezellige kerstmuziek.
Het was een geslaagde dag en de
kerstmarkt krijgt in 2014 zeker een
vervolg.

Jeugd in de Plint
Carwash

Op een muur is een samen met een
kunstenaar gemaakt graffitikunstwerk
te zien. Een grote houten bank met
kleurige kussens is een prima plek om
te ‘chillen’. De jongens hebben het
geld ervoor verdiend met een carwash.
De meisjes dansen graag, dus heeft
Jimmy voor een spiegelwand gezorgd.
Trivire droeg ook een steentje bij.
Plaats

Woensdag van 18.00 tot 20.00 uur
en vrijdag van 18.00 tot 21.00 uur
is er inloop voor jongens van ca. 13
tot 18 jaar. ‘Nieuwe’ jongeren uit

Foto: Aat Rietdijk
sen. Zij begrijpt de meisjes goed. Ze
doen graag meidendingen met nagellak en make-up, dansen graag en
koken samen. Sommigen doen zelfs
hun maatschappelijke stage in de
Plint. De jongeren voelen zich welkom en houden zich aan de regels.
Iets voor jou?

Ben je een jongen van middelbare
schoolleeftijd en hou je van gamen,
sporten, TV kijken, tafeltennissen,
darten of gewoon chillen, kom dan
op woensdag of vrijdag naar de Plint
of bel met Jimmy Martinus via
06 19 82 12 85.

Kerstbusreis

De kerstbusreis op
14 december was
ook een groot succes. Het was Michi
Martis weer gelukt
om deze busreis
te organiseren. De
reis ging met zo’n
80 deelnemers
Foto: Aat Rietdijk
naar de kerstmarkt Kerstmarkt 2013
in Aken. Om 8.00
uur stonden de bussen klaar voor
Akense kerstmarkt kwamen de
vertrek. Michi had voor iedereen
deelnemers om 22.00 uur moe maar
een lekkere lunch verzorgd en na
voldaan terug. Ook in 2014 zal een
een dag snuffelen op de sfeervolle
kerstbusreis georganiseerd worden.
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