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Sara, Emine Kara en Bram"Vemi"ug, "euro bij elkaar te-krijgen; het bedrag En laten zien dat ze opgelost kunnen 
ge, hun zorgen uit over de toekomst. 'Hopen op doorbràak , . ··dat nodig is voor het onderzoek, • worde,n met gedegen onderzoek dat 
Want Sara's toekomst is onzeker Stichting Voor Sara strijdt voor on- · ~H;~ pnderzoek kan starten als we· klaar ligt. Een doorbraak is een reele 
va_nwege haar spierziekte. Haar Ie- · derzeek naar zeldzame spierziekten ,.,e~n ft>n hebben opgehaald. Sinds 1.,, mogelijkheid en betekent een kans 
vensverwachting is beperkt. "Deze · en MDC1A in het bijzonder. Een team maart_ hebben we meer dan 80.000 . op een gezonde toekomst voor deze 
commercial maakt in 1 minuut dui- van artsen uit Rotterdam en _Maas- euro opgehaald dus daar zitten we _ kinderen" ~ \ 
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Info via: 078 - 6140149 of 
dordtcentraalverspteiding.nl 

Afhaalpunten Dordt Centraal: 
• Albert Schweitzer Ziekenhuis 
• Essenhof 

Colofon 
Verschijnt wekelijks op woensdag huls aan huis In 
Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en Heerjansdam 
In een oplage van 90.000 exemplaren. 

Kantoor. 
, Toermalijruing.1200, 3316 I.C-Dordrecht 
tel. algemeen: 078-6140149 

Openingstijden, ' . 
Maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. 

Acquisitie: 
Michel wan Wijland 06-15217220 
Edwin van Rijswijk 06-;30671359. 
Marco Haan 06-2424339.9, 
e-mail: advertentie@dordtcentraal.nl • 

Redacti e: 
Hesper Romijn, Kees-Jan Visser, 
Eveline van de Lagemaat 
tel. 078-6133223, 
e-mail: redactie@dordtcentraalnl 
Tip de redactie (buiten kantoortijden) 
via teL 06-23693779 - "-- 

foto's: 
Thymen stolk (tenzij anders vermeld). 
Nabestellen: teL 06-45230441; 
www.thymenstolk.nl 

lay-out & Zetwerk: 
Dordt Centraal is.m. 
Twin Creations, Dordrecht, 
www.twincreations.nl __ .,:_ 

Bezorg)clach ten: . 
www.dordtcentraalnl. 
verspreiding@dordtcentraal.nl 

r 
Directie: 
Piet van W_"5len- !eJ. Q7~140149 
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.Stal brand geblust 
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In een stal aan de Rijks 
straatweg heeft maandag 
avond, korte tijd eeri brand 
gewoed. Twee-pony's 
waren op tijd naar buiten 
gehaald-. De brand woedde." 
zowel in de stal als aan de 
buitenzijde. De brandweer,_ 

- moest hq_oibalen uit elkaar 
halen om de brand verder 
te kunnen blussen. , 
(Foto: Thymf1: Stolk) r ,. 
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' Zaterdagoehtend omstreeks 10.15 uur kwam er een mel 
ding binnen bij de alarmcentra_le dat er donkere rook kwam 
uit een gebouw aan de Rijksstraatweg, Het gebouw, een 
voormalighotel, is omgebouwd tot een woongebouw met. 
een vijftal appartementen, Korte tijd waser sprakevan' een 
uitslaande brand, Tijdens de bestrijding van de brand werd 
de Rijksstraatweg geheel afgesloten voor het verkeer. Rond 
de klok van 12.00 uur kon het sein worden gegeven datde 
brand onder ~controle ~a:;._Voor de n:abiusw~rkzaamheden 
dle nog een-.aántal·ut.i} duurde; werd vervélngend,/:,ersoneéi - 

Zieallefoto'seneenvideoop 
www.dordtcentraal 

-Grote brand aan Riiksstraatweg 
ingezet. Omstreeks 15.00 uur konden alle werkzaamheden 
worden beëindigd en konden de laatste voertuigen terug 
naar de kazernes. 

De schade aan het woongebouw is enorm, Stichting ss 
vage is ingeschakeld om de gedupeerden bij te staan lnde 
afhandeling van de sc_hade. Over de oorzaak van de brand_ is 
nog niets bekend. Het team bran 
donderzoek doet samen met !,et' 
team Forensische Opsporing van 
de politie onderzoek naar de oor 
zaak van de brand. 

,Zie alle foto's en een video op 
· www.dordtcentráal 

3 HALVE KRE~"EH € 29.50 
OP DRIE MANIEREN BEREID 
Zo_merlust 9 - Zwijndrecht 
telefoon 078 68 22 145 
restaurantiomerlust,nl ·• 


