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Drechtstadloop

De zwaarste storm van de eeuw
Door: Fokke Visser

Door: José Solisa

Al dagen van tevoren werd er door weerkundigen voor gewaarschuwd: het zou maandag 30 oktober wel eens flink kunnen gaan
stormen. Nu waren sommige mensen een beetje laconiek geworden
door eerdere weeralarmen die uiteindelijk een storm in een glas
water bleken te zijn, maar toch stonden de boomverzorgers die
maandagochtend stand-by. En terecht bleek al gauw.

De zevende Drechtstadloop, verlopen onder barre omstandigheden,
deed dit jaar alle wijken van Dordrecht aan. Op de Wantijdijk werden
in onze wijk de laatste kilometers van deze halve marathon afgelegd,
alvorens in de binnenstad te eindigen. In de binnenstad vond overigens,
onder striemende regen, ook de start plaats, vervolgens liep de route via
Wielwijk, Crabbenhof, Sterrenburg en Dubbeldam naar de Stadspolder.
De wisselende weersomstandigheden maakten het deze keer extra
zwaar. Ondanks deze tegenslag voor de atleten werd het mede door
vele mensen die vrijwillig meewerkten om dit evenement veilig tot een
goed einde te brengen een succes. Er komt namelijk nogal wat bij kijken:
verkeersregelaars, bevoorrading, hulpdiensten, etc. De in grote getale
opgekomen deelnemers maakten er een mooie wedstrijd van en de
moeite waard om dit evenement voor een achtste keer te organiseren.

Prelude

De zondag gaf al een waarschuwing vooraf, want van enkele niet
zo gezonde kastanjes waaiden
de toppen eruit, en van andere
bomen waren al wat takken afgewaaid. Op de maandag hield
de storm zich keurig aan de voorspellingen dat hij vanaf 10 uur
los ging barsten. Om 10.15 uur
kwamen de eerste meldingen van
omgewaaide bomen. Ook de afname van de wind, na 14.00 uur,
was precies goed voorspeld,
maar toen waren er in Dordrecht
al tientallen bomen omgegaan.
Het fietspad langs de Groene
Zoom was even geblokkeerd
door een omgewaaide populier
en verder in de wijk waren enkele kleinere bomen plat gegaan.
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deze regio viel het gelukkig mee
met de windsnelheid. De zwaarst
gemeten windstoten waren ca. 100
km per uur. In het noorden was dat
nog 50 km meer, waardoor de ravage daar veel groter was. In Amsterdam bleken vooral grote iepen niet
bestand tegen de zware windstoten. Behalve de omgewaaide bomen bleef de schade in Dordrecht
beperkt tot enkele beschadigde
auto’s, gevels en hekwerken. Persoonlijke ongelukken hebben zich
gelukkig niet voorgedaan.
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Het is weer december
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De feestdagen komen er aan. De (echte) Dordtsche Gebakkraam is een van de voorbodes. Al sedert
1989 is in de laatste maanden van het jaar de kraam van George en Helen Reemer-Bouter een vertrouwde verschijning in Stadpolders. Er worden oliebollen en specialiteitsbollen verkocht. Een vrij nieuwe
specialiteit zijn de geboortebollen. De naam zegt het al: wil je iets heel bijzonders voor je bezoek na de
geboorte, dan is dit een heel leuke traktatie.
Tot 1 februari 2014 is de kraam nog op het van Eesterenplein warm verlicht door 750 ledlampjes.

Bij basisschool De Bever aan de Chico Mendesring is vrijdagavond
22 november rond 21.45 uur een papiercontainer op het schoolplein
uitgebrand. Ook het bergingshok ernaast met al het buitenspeelgoed
van de school erin heeft schade opgelopen. De brandweer had het
vuur in dertig minuten onder controle. Het vermoeden bestaat dat de
brand is aangestoken.
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