Sfeervolle lampionnenoptocht!
Op vrijdagavond 20 december wordt
er door vijf kerken in Stadspolders een
gezellige lampionnenoptocht georganiseerd met aansluitend een kerstmusical.
Alle kinderen uit de wijk zijn hiervoor
uitgenodigd en hun ouders mogen natuurlijk meelopen.

We verzamelen om 18:45 uur bij de Kandelaarkerk (Van
Eesterenplein 230) en vertrekken om 19:00 uur, onder
begeleiding van vrolijke kerstmuziek, richting Jozua (Sikkelstraat 2). Daar hopen we rond 19:30 uur aan te komen.
In Jozua kun je vervolgens gaan kijken naar een preview
van de kerstmusical ‘De herberg zit vol’ en na afloop is er
drinken en wat lekkers.
De musical ‘De herberg zit vol’ wordt opgevoerd door kinderen uit Jozua en gaat over herbergier Nathan. Zijn herberg
zit vol en hij weet niet wat hij er mee aan moet! Ondertussen
vinden Jozef en de zwangere Maria een plekje in de stal.
Uitgelaten herders vertellen in de herberg een verhaal over
engelen en er doen geruchten de ronde over de geboorte
van een koningskind. Nathan wil alle verhalen afdoen als
onzin, maar dan staat er opeens een fonkelende ster aan
de hemel en dienen zich drie wijzen uit het Oosten aan.
De zoektocht naar het koningskind begint.
Het programma is om ongeveer 20:30 uur afgelopen. De
ouders kunnen hun kinderen na afloop weer bij Jozua
ophalen.
Deelname is gratis. Neem je eigen lampion
mee!

Kinderkerstfeest 22 december
om 16.00 uur in De Bron
Op zondag 22 december wordt in kerkelijk centrum De
Bron het jaarlijkse kinderkerstfeest gevierd.
Tijdens deze feestelijke dienst horen de kinderen het kerstverhaal en mogen ze zelf meespelen. We zingen met elkaar
mooie kerstliedjes onder begeleiding van een speciale gelegenheidsband én we maken zelf muziek!
Het kinderkerstfeest begint om 16.00 uur.
Natuurlijk is er voor alle papa’s, mama’s, broers, zussen en
andere belangstellenden een plekje in de zaal. Aanmelden
is niet nodig. Iedereen is van harte welkom!
Graag tot ziens in De Bron,
Dudok-erf 30 (tegenover winkelcentrum Bieshof)

Biologische brunch
Biologische vriendschap, ja zo voelt het een beetje.
Ik heb hele lieve vrienden uitgenodigd voor een brunch
bij ons thuis. We kijken er naar uit, want zo vaak zien
wij elkaar niet. Druk, druk, druk en we lijken het alsmaar drukker te krijgen.
Ik loop in de supermarkt met mijn lijstje. Dat lijstje heb
ik normaal niet nodig maar nu wel. Ze eten namelijk
alleen nog maar, vroeger niet maar nu wel, biologische
producten en stress-loos vlees. Ik heb een brunch
samengesteld die, denk ik, wel aan hun eetgewoonte
voldoet.
Lopend langs al die schappen in de vernieuwde supermarkt Plus ’t Lam Bieshof, probeer ik de meest
natuurlijke en biologische producten te spotten. Het
aanbod is groot en ik heb het er maar druk mee.
Lezen, lezen en nog eens lezen, oh jee, een E-nummer, nee dan maar niet. Oké, dit dier heeft dus een
leuk en gezellig leven gehad volgens de info op de
verpakking, dat geloven we dan maar.
De courgette, biologisch is hij duurder. Tja, dacht ik
naar mijn inmiddels wel volle wagentje kijkend, ze zien
het toch niet als ik de niet biologische pak!
Ik had even een dipje, dat komt omdat ik het allemaal
niet zo vertrouw. Stel je eens voor dat een teler van
biologische courgettes bijvoorbeeld opeens een heel
vervelend, irritant en akelig beestje tussen zijn groente
ontdekt. Tja, dan verdenk ik zo’n teler er toch van dat
hij ‘s nachts zijn bed uitstapt, tegen zijn vrouw zegt
“Ik ga even een glas melk halen.”, maar onder tussen
toch even een goedje over zijn courgettes uit sproeit.
Gewoon om de doodeenvoudige reden dat het heel
veel geld kost de courgettes te laten verorberen door
dat kleine irritante stress-loze rot beestje.
Ik pak toch maar de biologische courgettes, bietjes en
tomaten. Mijn geweten speelt op en ik denk aan onze
lange vriendschap.
Alles liefdevol bereid en op tafel uitgestald, kaarsjes
aan, de biologische appel-perensap en biologische
wijn staan klaar om uitgeschonken te worden. Het
feestmaal kan beginnen.
Ware het niet dat ik mij heb vergist in de datum.
Het wordt een weekje later. Het staat duidelijk in de
agenda.
Wil de Blois.

Nieuwe bemiddelaar
vrijwilligerswerk

BEN JIJ THE VOICE WAAR WIJ
NAAR OP ZOEK ZIJN?....

Mijn naam is Peter Gerritsen en ik ben sinds 1 september
de nieuwe ‘bemiddelaar vrijwilligerswerk’ in uw wijk. Op
maandagmiddag van 14:00 tot 15:30 uur kun u mij bereiken
in bibliotheek Stadspolders. Verder kunt u mij ook via de
mail benaderen: vvbstadspolders@gmail.com. Ik help u
graag op weg in het vinden van vrijwilligerswerk in de wijk
(en desgewenst ook daarbuiten). Uiteraard staan wij open
voor nieuwe klussen in de wijk. Dus mocht u als organisatie
nog op zoek zijn naar vrijwilligers, laat het mij weten dan
neem ik contact met u op.

Houd je van zingen en gezelligheid en zit je op de basisschool in groep 3 of hoger, of bezoek je al de middelbare
school? Dan zijn wij naar jou op zoek!!

Swingende feestdagen in het
Polderwiel

Winterseizoen in de speeltuin

Kinderkoor De Waterdruppels en Tienerkoor The Raindrops
zijn op zoek naar nieuwe kinderen/tieners om hen te komen
versterken. Het kinderkoor bestaat al ruim 20 jaar en staat
al die tijd al onder leiding van onze enthousiaste dirigente
Jolanda den Houter. Het tienerkoor is dit seizoen nieuw
van start gegaan, eveneens onder leiding en op initiatief
van Jolanda.

Iedere donderdagavond van 18.30 tot 19.30 uur oefenen
Op woensdag is er om de week een knutselmiddag van de kinderen van De Waterdruppels in ‘De Bron’ (protes13.30 t/m 15.30. Voor leden kost dit €1 voor niet-leden tantse wijkgemeente Stadspolders). De tieners repeteren
De feestdagen staan voor de deur. Het Polderwiel aan €1,50. Vanaf 6 jaar mag je alleen komen. Onder de 4 jaar aansluitend van 19.45 tot 20.45 uur, eveneens in ‘De Bron’.
Beide koren zingen onder begeleiding van hun eigen vaste
het Dudok-erf 58 organiseert diverse activiteiten om deze met begeleiding.
combo, bestaande uit: piano (Dennis den Houter), basdagen met elkaar door te brengen.
Op vrijdagavond is er om de week kinder-disco vaan gitaar/basgitaar (Lukas van Blijderveen) en drums/cajon
19.00-22.00 uur voor de leeftijd van 8 jaar t/m groep (Kasper van Blijderveen).
Kerstdiners
Traditiegetrouw worden er een tweetal kerstdiners georga- 8. Entree voor leden is €1 en ze mogen 1 introducé
niseerd. Op zaterdag 21 december bent u van harte wel- meenemen. Voor niet-leden bedraagt de entree €1,50. Het repeteren van de liedjes heeft natuurlijk ook een doel.
kom voor een luxe kerstdiner met live muziek van Klaas van G e e f j e o p v o o r d e d i s c o v i a k o m j e o o k @ Naast het zo nu en dan meewerken aan kerkdiensten,
Es. De tafels worden in stijl gedekt, de kaarsjes branden s p e e l t u i n s t a d s p o l d e r s . n l , w a n t V O L = V O L . zijn er ook meer speciale optredens, zoals bijvoorbeeld
tijdens een picknick op Het Koeienveld in Stadspolders of
en de koks zetten hun beste beentje voor om een heerlijk
4-gangen kerstdiner te bereiden. De toegang is € 33,00. Voor andere activiteiten kijk op de website www.speeltuin- tijdens een dienst in Zorgcentrum Dubbelmonde. Ook zal er
Op zondag 22 december wordt het Polderplaza sfeervol stadspolders.nl. Wil je met een van deze activiteiten helpen in komende kerst worden meegewerkt aan een kerstconcert,
aangekleed voor een kerstbuffet. Er wordt een breed aan- het winterseizoen, stuur dan een mail naar komjeook@speel- samen met een ander koor en diverse muzikanten.
bod aan feestelijke gerechten in buffetvorm gepresenteerd. tuinstadspolders.nl dan kijken we naar de mogelijkheden.
Naast het zingen van de liedjes, het zo nu en dan instuErwin Hardenberg neemt de muzikale aankleding voor zijn 18 december knutselen
deren van bewegingen erbij, is de gezelligheid onderling
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deze bijzondere avond. Een toegangskaartje is € 5,00.
Gezelschapsspellen, tv, oliebollen, een hapje en een
Datum
Activiteit
Tijd
drankje. Op 31 december is het oud & nieuw en met elZondag 15 december
Optreden van close 4 you
14.00 uur
Vrij
kaar kunt u dit vieren in het Polderwiel. De avond begint
Woensdag 18 december
Kerstthee met de kinderen van de COKD (beperkt 14.30 uur
Vrij
om 20.00 uur en de toegang is vrij.
plaats)
Donderdag 19 december
Kerstfilm (met hapjes)
20.00 uur
Vrij
Zaterdag 21 december
Luxe kerstdiner
17.30 uur
€ 33,00
Informatie
Zondag 22 december
Swingend kerstbuffet
17.00 uur
€ 27,50
Wilt u deelnemen aan één van de kerstdiners, het eindeZaterdag 28 december
Eindejaarsgala
20.00 uur
€ 5,00
jaarsgala of tijdens oud & nieuw, dan kunt u voor uzelf, uw
Dinsdag 31 december
Oud & nieuw
20.00 uur
Vrij
familie en vrienden, een kaartje reserveren bij de informaDonderdag 09 januari
Nieuwjaarsreceptie met muziek van Erwin Har- 14.30 uur
Vrij
trice van het Polderwiel.
denberg
Maandag 13 januari
Uitverkoop Isabella Mode
10.00 uur
Vrij
Bovenstaande activiteiten zijn een selectie uit het totale
Vrijdag 17 januari
Lezing Percy Stubs over Koning Solomo
15.00 uur
Vrij
aanbod van het Polderwiel. Bent u geïnteresseerd in alle
Vrijdag 24 januari
Stamppottenbuffet met live muziek
17.30 uur
€ 15,00
activiteiten van het Polderwiel of in de activiteiten in één van
Donderdag 06 februari
Indisch buffet
17.30 uur
€ 15,00
de andere locaties van Stichting de Wielborgh (Sterrenwiel,
Zaterdag 08 februari
Optreden van de Brulboei
14.30 uur
Vrij
Waterwiel, wijkcentrum de Klockelaer, wijkcentrum Sta-Pal
en Stadswiel), dan kunt u een evenementenkalender op
de locatie afhalen, telefonisch contact opnemen via 078- U vindt het Polderwiel aan het Dudok-erf 58. Voor meer informatie kunt u bellen naar 078-6305130 of een e-mail
sturen naar nvandriel@wielborgh.nl.
6305130 of een kijkje nemen op www.wielborgh.nl.

Activiteiten Polderwiel:

Pentekeningen in het Polderwiel
Begin januari exposeert Lucy Wouters haar pentekeningen in het Polderwiel. Haar tekeningen zijn nog tot eind
dit jaar te zien in het Poldercafé de Waterjuffer in de watertoren in Dubbeldam. Lucy woont in Stadspolders op het
Boris Pasternak-erf. De meeste pentekeningen maakt ze
meteen kroontjespen en Oost-Indische inkt. De gekleurde
tekeningen worden gemaakt met ecoline en penselen of
een kroontjespen.
Meer weten over Lucy: www.pentekeninglwouters.nl

Te koop

Aardappelen:

Eigenheimers, Bildtstar en Ramos
Ook voor fruit en verse eieren

A.A. Groeneveld

Provincialeweg 12
(500 m voor veer Kop v.h. Land, links)
tel. 078 - 616 55 90
Maandag t/m zaterdag, hele dag geopend

Nieuw in Dordrecht!!
Sam Sam
baby- en kinderkleding
* voor elk budget
* Nieuwe en gebruikte kleren
maat 50 t/m 152
* Gebruikte positiemode
* Bekende merken als Vingino, Quapi, Mim-pi,
Noppies, Blue Seven, O’Chill, Dirkje, Feetje
Ook kleren verkopen?
Kijk op www.samsamkinderkleding.nl voor
de voorwaarden

Iedere uitvaart uniek. Yarden

Yarden & Verkaik Uitvaartzorg Dordrecht

Wij zijn er voor iedereen!
Ook voor particulieren en elders verzekerden.
24 uur per dag,
7 dagen per week bereikbaar.
Voor het melden van een overlijden

Sam Sam
(voorheen 4Beebies)
Reeweg-Oost 92
3312 CS Dordrecht
078-6312907

078 711 0201
06 19 47 28 15
Yarden & Verkaik
Uitvaartzorg Dordrecht
Toermalijnring 1020
3316 LC Dordrecht
www.yarden.nl

