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Als het een beetje meezit kunnen we nog wel een maandje genie-
ten van mooi nazomers weer. Nog even snel de buitenlucht in. 
Bijvoorbeeld om tijdens de Open Monumentendagen te kijken naar 
alle fraaie en bijzondere panden die Dordrecht rijk is. Om daarna 
op een van de vele terrasjes in de binnenstad nog even te genieten 
van de zon die alweer steeds sneller onder gaat. Met een zomers 
roseetje natuurlijk. 

Als zelfs een vestje en een warme chocolademelk niet meer vol-
doende zijn om zonder te bibberen buiten te genieten, niet getreurd. 
Binnen is het in de oudste stad van Holland minstens zo gezellig. 
Dordrecht is rijk aan sfeervolle horecazaken, waar ieder aan z’n 
trekken komt. Of je nu van een beschaafd biologisch broodje houdt 
of het liefst met vrienden een nacht stevig doorhaalt in de kroeg. Het 
kan, in Dordrecht. 

Het najaar is traditioneel ook de start van het nieuwe theaterseizoen. 
Dit jaar is deze gebeurtenis extra bijzonder, want de Dordtse schouw-
burg Kunstmin ondervindt haar wedergeboorte. Het bij artiesten 
en publiek van oudsher geliefde theater is na een grootscheepse 
modernisering -met respect voor het monumentale karakter- nog 
meer een belevenis op zich geworden om naar toe gaan. 

Minstens zo leuk om naar te gaan kijken is onze verse eredivisionist 
FC Dordrecht. Bij het ter perse gaan van deze uitgave zijn de eerste 
punten al binnengehaald, mét aantrekkelijk voetbal nog wel. Terecht 
dat de technisch manager Marco Boogers van de Schapenkoppen 
trots is op zijn club en zijn stad. Om met zijn woorden af te sluiten: 
het is een stad voor iedereen!
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Achter de eeuwenoude gevels
De binnenstad is rijk aan monumentale pan
den in uiteenlopende bouwstijlen. Vaak gaat 
er achter de bijzondere gevel een minstens 
zo bijzondere winkel schuil. 

WINKELENCULTUUR

20 
Proef Dordrecht!
Hoe laat je aan de buitenwereld zien 
dat het bij jou goed toeven is? Met een 
leuk feest! In het weekend van 27 en 28 
september pakt de binnenstad opnieuw 
groots uit. 

32 
Open Monumentendagen
Het rijke Dordtse verleden zit niet alleen 
in de stenen van de bijna ontelbare 
monumenten. Op tal van plekken is 
de prominente plek die de stad van 
oudsher heeft als vervoersknooppunt 
nog bijna letterlijk voelbaar. De Open 
Monumentendagen knipogen naar dit 
reislustige verleden. 

16 
Kunstmin gaat weer open en 
iedereen is uitgenodigd 
2 november is de officiële aftrap voor de 
vernieuwde schouwburg Kunstmin. Voor 
het zover is, wordt er nog het nodige  
getest, zodat de bezoekers straks een 
optimaal avondje uit kunnen beleven. 

46 
Hof maakt geboorte van Holland 
tot een spektakel
Vanaf maart volgend jaar kan iedereen de 
belangrijke rol die Dordrecht speelde in 
onze vaderlandse geschiedenis, ontdek
ken in Het Hof. Wij vingen alvast een glimp 
op van wat er straks allemaal te zien is. EN VERDER...

18 Varia

48 Uitagenda 

50 Over Dordrecht gesproken
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Plof in het pluche en geniet 
van een complete avond uit 
Cinema The Movies is deze maand precies 
een jaar open. Filmliefhebbers uit de wijde 
omgeving weten de bioscoop, door een 
verrassend filmbaanbod in combinatie met 
een lekker hapje en drankje, inmiddels goed 
te vinden. 

40 
Van buiten naar binnen 
Onvermijdelijk moeten we binnenkort weer 
afscheid nemen van het terrasleven. Maar 
niet getreurd, Dordrecht is rijk aan sfeervolle 
horecazaken waar je binnen net zo goed 
kunt genieten van een bak koffie of een 
versgetapt biertje. Van ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds laat kun je wel ergens terecht. 

UITGAAN

36 
De meest populaire artiest 
aller tijden
Vanaf 19 september staat Dordrecht tien 
dagen in het teken van de Duitse compo
nist Johann Sebastian Bach. In lijn met het 
thema Grote vaders, grote zonen is het 
Bachfestival een echt familie evenement. 

44
Dordrecht door de ogen van...
Leuk natuurlijk al die mooie praatjes over 
Dordrecht, maar wat vindt een echte 
Dordtenaar nou zelf van zijn stad? Technisch 
manager Marco Boogers van FC Dordrecht 
verklapt zijn heimelijke genoegens. 

12
6 x historische restaurants
Wat zorgt ervoor dat bepaalde restaurants 
in de Dordtse binnenstad het al decennia
lang goed doen, zelfs al wordt er wel eens 
wat veranderd? Dordrecht maggezien ging 
op zoek naar de succesrecepten van 6 
blijvertjes. 

24 
Hip Handwerken
Handwerken is allang niet meer alleen 
voorbehouden aan oudere dames. Ook 
jongere generaties genieten van de creatieve, 
ontspannen en sociale aspecten ervan.

28  
Dordrecht in een ander perspectief 
In Dordrecht is op straatniveau veel moois 
te bewonderen. Wie er oog voor heeft ziet 
dat de schoonheid vaak verborgen zit op 
onverwachte plekken of in de details. 

In deze editie
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De kunst van het theedrinken
Het Theewinkeltje aan de 
Nieuwstraat viert dit jaar zijn 

10-jarig jubileum. Het winkelpand zelf is 
bijna 25 keer zo oud; het jaartal 1781 pronkt 
in Romeinse cijfers op de bovenzijde van 
de gevel. Voorgangers waren onder andere 
een bloemenzaak en een fotowinkel en 
tijdens de Tweede Wereldoorlog diende 
het monument als keuringskantoor. 
Ver daarvoor verspreidde Nieuwstraat 
34/36 de geur van versgebakken brood. 
Van de voormalige bakkerij is nu niets 
meer te zien. De hoogbejaarde kleinzoon 
van de toenmalige bakker loopt nog wel 
eens Het Theewinkeltje binnen, vertelt 

eigenaresse Monique Blom. “In de bedstee, 
waar hij als jochie sliep, huist nu het 
toilet. De kleinzoon wist ook te vertellen 
dat hier lang geleden de parochie van de 
Augustijnenkerk zat.”

Boeiende gesprekken voert ze doorgaans 
met klanten, over de herkomst van thee, 
de symboliek, de gezondheidsaspecten. 
Niet zelden met mannen, zo benadrukt 
Monique. De mythe dat heren voorname-
lijk koffieleuten zijn, mag van haar nu wel 
eens worden doorgeprikt. “Bijvoorbeeld 
Assam is een echte mannenthee, don-
ker en krachtig.” Koffie heeft ze trouwens 

ook in overvloed. De Dordtscheblend 
en espresso gaan volgens de koffie- en 
theespecialiste als een speer. “De bonen 
worden ingekocht en gebrand door een 
familiebedrijf dat streng zicht houdt op 
eerlijke handel.” Tussen alle geuren en 
smaken, kleurige kopjes en gietijzeren 
Japanse schenkers, theepotten in gril-
lige vormen en retroschaaltjes, staat een 
chromen kolenkachel in art deco-stijl. Hij is 
origineel. “Mijn vader had de kachel nog in 
de schuur staan.”

Het Theewinkeltje
Nieuwstraat 34/36  |  www.theewinkeltje.nl

WINKELEN
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Achter de eeuwenoude gevels
De oudste stad van Holland grossiert in bijzondere monumenten. Al kijkende 
naar de mooie gevels loop je zo vele panden voorbij. Loop gerust eens naar 
binnen. Achter al die imposante façades gaan prachtige winkels schuil. 

Hij heet tegenwoordig Nieuwkerk, de 
middeleeuwse basiliek op het pleintje 

nabij de Torenstraat, maar bij de oplevering 
in 1175 sprak de Dordtenaar over de Sint 
Nicolaaskapelle. Het godshuis in gotische 
stijl diende in de eerste eeuwen van zijn 
bestaan als katholieke kerk. Een brand 
verwoestte het bouwwerk in 1568, maar het 
pand verrees een kwart eeuw later uit zijn 
as, ditmaal als de protestantse Nieuwkerk. In 
het Dordrechts Museum hangt een schilderij 
van de brand. De grafzerken van enkele 
voorname families zijn nog op de vloer en 
tegen de wanden van de kerk te vinden, zegt 
Hans Pieters, die er in 1998 zijn gelijknamige 
woon-, keuken- en kookwinkel vestigde. 
“Toeristen komen speciaal langs voor dit 
gebouw en zijn verhaal. De lichtval door de 
hoge ramen is fantastisch, daar geniet ik 
elke dag weer van.”

Pieters heeft onlangs de naastgelegen 
kosterswoning bij de winkel betrokken en 
als presentatieruimte voor zijn wooncol-
lectie ingericht. De Dordtse speciaalzaak 
wilde zijn zelfontworpen meubels en 
handgemaakte artikelen in een huiselijke 
sfeer tonen. “De kamers, vloeren, wanden, 
deuren, alles is met onze eigen producten 
ingericht.” Onder de naam JPB, de initialen 
van echtgenote Jacqueline, geeft Pieters 
zijn eigen meubelen uit. De kook- en 
keukenafdeling van de winkel telt veel 
internationale merknamen. Bezoekers  zijn 
volgens Hans Pieters blij verrast als ze het 
monument ontdekken. “Ze komen dan net 
van het drierivierenpunt vandaan, hele-
maal onder de indruk, en treffen dan zo’n 
oeroude kerk aan. Vol met mooie spullen.” 

Pieters Keuken, Koken & Wonen
Nieuwkerksplein 100  |  www.hpieters.com

Wooncadeaus in 
de Sint Nicolaaskapelle 
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Vincent 
van Gogh in 
beeldroman

Sjors, Sjimmie, Sally, de Kolonel en 
Olga Lawina uit Agent 327, ze ver-

fraaien al jaren de statige witte gevel van 
Stripwinkel Sjors. Ondernemer en kenner 
van het beeldverhaal Ineke Horst laat 
de schilderingen regelmatig bijwerken. 
Noodzakelijk voor de winkel die bekend 
staat als één van de beste stripspeciaal-
zaken van het land. Heel wat beroemde 
tekenaars, waaronder Don Lawrence, 
wisten de afgelopen decennia de weg naar 
Scheffersplein 1 te vinden voor een goed 
gesprek én een signeersessie. “In 1980 zijn 
we van de Voorstraat, waar we vanaf 1975 
een kleine winkel hadden, hiernaartoe 
verhuisd”, vertelt Ineke. “We konden er zo 
in. Het gebouw stamt uit de achttiende 
eeuw en de grootste verandering, een 
nieuwe indeling, vond in de jaren dertig 
plaats.”

Voordat de benedenverdieping zich vulde 
met snuffelende stripfans,ratelden op 
de hoek Scheffersplein/Groenmarkt de 
typemachines van de redactie van het 
Dordtsch Dagblad. Nog ver daarvoor zat 
er een kroeg en zweefden de geluiden 
van klinkende kroezen over het plein. 
Misschien dat Vincent van Gogh er ooit 
dronken werd. Hij stiefelde in 1877 elke dag 
van zijn kamer aan de Tolbrugstraat naar 
de naastgelegen boekhandel, waar hij 
werkte. De schilder zou vreemd opkijken 
als hij wist dat er nu een beeldroman van 
‘m werd verkocht. Ineke: “De stripverhalen 
over het leven en werk van schilders en 
schrijvers zijn erg in trek bij oudere lezers. 
Het idee dat stripboeken voor kinderen 
zijn, slijt nu wel. En er is een nieuwe, jonge 
generatie striplezers opgestaan. Zij kiezen 
bijvoorbeeld voor albums die van games 
zijn afgeleid.” 

Stripwinkel Sjors
Scheffersplein 1  |  www.stripwinkel-sjors.nl
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Het glazen etalagedeel dat zo 
elegant naar binnen golft, doet een 

beetje jugendstil aan. De leeftijd van het 
gebouw van Windsister Warehouse aan 
de Voorstraat 123 is echter niet precies 
bekend. Modeontwerper en interieursty-
list Saskia Wind denkt aan begin vorige 
eeuw, een periode die ook op internet 
wordt vermeldt. “In elk geval de Dordtsche 
Glashandel, een uitdragerij en kunste-
naarscollectief Noordkaap waren hier 
gevestigd.” De chique directiekamer 
van de glashandel van weleer, is nu de 

stalenkamer van Windsister Warehouse, 
verkozen tot leukste winkel van Nederland 
in 2013. De begane grond en de tweede 
etage dienen als podia voor de designs 
van Saskia Wind en exposerende kunste-
naars. Op de bovenste verdieping bevindt 
zich het atelier. 

Wie Windsister Warehouse in een hokje 
probeert te stoppen, krijgt het lastig. Het 
warenhuis verkoopt zelfontworpen kleding 
en schoenen, op maat gemaakte meu-
bels, sieraden, kunstwerken en talloze 

woonartikelen. De toonbank in de vorm 
van een negentiende-eeuwse badkuip, 
voorzien van Queen Ann-pootjes, geeft het 
bij binnenkomst al aan: dit is een inspira-
tieplek. Sommige klanten moeten zoiets 
afwijkends even tot zich laten doordringen, 
zegt Saskia lachend. “Ze lopen bijna met 
open mond rond. Dit verwacht je in Londen, 
niet in Dordrecht. Veel bezoekers komen 
terug en nemen gelijk mensen van buiten 
de stad mee. Even ‘hun’ winkel laten zien.” 
Inspiratie haalt Saskia overal vandaan. 
Kledingstijlen op straat zijn dankbare bron-
nen, maar zelfs een bloembak met viooltjes 
kan de creativiteit aanwakkeren. “Dan denk 
ik: ha, paars, waarom niet?” 

Windsister Warehouse
Voorstraat 123  |  www.windsisterwarehouse.nl

Verbazingwekkende 
inspiratieplek 
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Als je aan komt lopen in de 
Nieuwstraat, wordt het meteen dui-

delijk: een bezoek aan Cinema The Movies 
is een complete avond uit. Achter de hoge 
boogramen van het 17e eeuwse voorhuis 
wordt gezellig getafeld bij restaurant Diva’s, 
aan de leestafel buigt iemand zich over de 
krant en in het grand café genieten bezoe-
kers van een drankje voor of na hun film. 
Uit zowel stad als regio weten bezoekers 
The Movies te vinden, waar met de mix 
van arthouse- en publieksfilms iedere 
filmliefhebber aan zijn trekken komt. 

FILMS VOOR IEDEREEN
Wekelijks gaan er enkele van de nieuwste 
films in première. Het aanbod in de vier 
sfeervolle hedendaagse art deco zalen 
varieert van goede Hollywoodfilms, toe-
gankelijke ‘sterrenfilms’ en arthouse-hits 
tot Nederlandse producties, filmkunst en 
speciale festivalprogramma’s. Op woens-
dagmiddag en in het weekend worden de 
nieuwste kinder- en familiefilms ver-
toond, ook die van de grote Amerikaanse 
filmstudio’s zoals Pixar en Dreamworks. En 
spectaculaire 3D-films ontbreken natuur-
lijk ook niet op de filmladder.

CINEFILIAAL
Voor wat meer diepgang rondom de films, 
meld je je gratis aan voor CineFiliaal. Je 

ontvangt dan uitnodigingen voor bijzon-
dere vertoningen, ontvangsten en activi-
teiten. Elke woensdag is er een speciale 
voorpremière van een nieuwe auteursfilm, 
met een inleiding over de achtergronden 
en de filmmakers.

RODE LOPER & ‘ROZE’ WATTEN
Liever met bubbels in de hand op hoge 
hakken over de rode loper naar de nieuw-
ste chick flick? Kom dan naar de speciale 
Ladies Nights bij The Movies. Tijdens deze 
feestelijke voorpremières worden vrouwe-
lijke filmfans geheel in de stijl van de film 
compleet in de watten gelegd.

PRIVÉ BIOSCOOPZAAL
En dan die ene film, van zoveel jaar terug; 
wat zou je die graag nog eens op groot 
scherm willen zien. Of misschien wil je 
een eigen film vertonen aan je vrienden, 
familie of zakenrelaties? Bij The Movies 
kun je de Filmlounge, een kleine filmzaal in 
huiskamer sfeer voor circa dertig personen, 
huren voor je eigen privé filmavond (v.a.  
€65 per dagdeel). Ook voor lekkere hapjes  
en drankjes kan worden gezorgd. Jij kiest de 
film en het publiek, The Movies regelt de rest. 

Cinema The Movies Dordrecht
Nieuwstraat 60-62  |  078-7200777
www.themoviesdordrecht.nl

Kinderfeestje
Je verjaardag vieren in de bioscoop? 
Dat kan, want The Movies heeft 
verschillende feestelijke arrange-
menten. Natuurlijk ga je vóór de film 
eerst lekker met elkaar taart smik-
kelen in het grand café, of na afloop 
frietjes of pannenkoeken eten in 
het restaurant, want van spannende 
films kijken krijg je berentrek! 
Bij de workshops gaan kinderen zelf 
aan de slag. Maak samen je eigen 
film of wees een ster op de rode 
loper tijdens een blingbling foto-
sessie in galakostuum. Een andere 
mogelijkheid is de keuzekinderfilm 
in de Filmlounge: je eigen privébios-
coopzaal met jouw lievelingsfilm, 
hoe stoer is dat?!

UITGAAN
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In september is het alweer een jaar geleden dat Cinema The Movies zijn deuren 
opende in het indrukwekkende monumentale pand aan de Dordtse Nieuwstraat. 
Duizenden bezoekers streken sindsdien neer in de comfortabele stoelen van de 
vier intieme filmzalen om te genieten van het uitgebreide filmaanbod. 

Plof in het pluche en geniet 
van een complete avond uit

Wist je dat: 
• Je nu ook met je Cineville-

abonnement naar The Movies 
kunt? Onbeperkt films kijken voor 
€19 per maand! www.cineville.nl

• Restaurant Diva’s ook speciale 
Filmmenu’s serveert? Een 1-, 2- 
of 3-gangenmenu en een gunstig 
geprijsd filmkaartje heb je vanaf 
€23,50. En je zit gegarandeerd op 
tijd bij de film!

• Er boven een vitrine staat met bij-
zondere archeologische vondsten 
die tijdens het bouwproces zijn 
gevonden? 

• Op de plek van The Movies 
vroeger de Latijnse School stond, 
waar de gebroeders De Witt nog 
les hebben gehad? 

• Oktober Hitchcockmaand is bij 
The Movies?
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CULINAIR

UITZICHT - ONGEDWONGEN - GEZELLIG - SERRE 

Jongepier: het mooiste 
uitzicht van Dordrecht
Eigenaresse Yvonne Kilsdonk: “Al 23 jaar run ik met mijn 
partner Dick Vos hier op het Groothoofd het gelijknamige grand 
café. Maar voor café-restaurant Jongepier, onze ‘buurman’, heb 
ik altijd een zwak gehad. Het knusse hoekpandje staat op een 
van de mooiste plekken van Dordrecht, met het terras op het 
zuiden en zicht op het drierivierenpunt en de havens. Toen we 
tweeënhalf jaar geleden werden benaderd om het café over te 
nemen, twijfelden we geen moment.

Het interieur hebben we flink onder handen genomen. De sfeer 
is nu fris en modern. De ruime serre hebben we voorzien van 
verwarming, waardoor bezoekers nu ook ’s winters comfor-
tabel ‘buiten’ kunnen zitten. In de wintermaanden hebben we 
hier op zondag uitgebreide brunches met livemuziek.
 
Na bijna een kwart eeuw op het Groothoofd, genieten we nog 
steeds elke dag van de geweldige locatie. Er is altijd wat te zien 
op het water. Zo zaten we laatst in de avondzon mosselen te 
eten op het terras, toen er twintig zeilschepen voorbij kwamen 
varen. Zo mooi! En als je dan de zon onder ziet gaan boven de 
rivier, dan ben ik toch wel heel trots op deze plek.” 

INGREDIËNTEN EN GERECHTEN:
Wafels met aardbeien en slagroom,  uitsmijter ‘Jongepier’, 
Schmidt zeevis, biologische appeltaart van De Groot uit Ede

Café-Restaurant Jongepier
Groothoofd 8  |   078-6390855  |  www.eetcafe-jongepier.nl

“WE ZITTEN 
PRECIES OP HET 
DRIE RIVIEREN
PUNT. JE KIJKT 
HIER RECHT DE 
NOORD IN”

‘nooit dicht’ genoemd, omdat het café vierentwintig uur geopend 
was en de mensen aan de bar lagen te slapen.”

Het Bolwerck wordt natuurlijk heel anders. De Baat en Van der 
Salm hebben flink verbouwd. De muren zijn gestript. Een compleet 
nieuwe keuken met afzuiginstallatie is geplaatst. En er is een liftje 
gebouwd dat straks de afwas naar de afwaskeuken beneden ver-
voert. De bar is een stuk kleiner gemaakt. Want één ding is zeker: 
in Het Bolwerck komen mensen om een hapje te eten. Dat worden 
eerlijke gerechten. “Dus geen tournedos Rossini voor bijvoorbeeld 
€ 32,50, maar wel een biefstuk, van uitzonderlijke kwaliteit voor 
een schappelijke prijs.” En streekproducten. Zo wordt de wijn gele-
verd door een oom van De Baat die in Goudriaan een wijngaard 
heeft. De kaas komt van Nederlands beste kaasmakerij in Zeeland. 

In de toekomst willen zij een permanente lunchkaart, lounge-
hoekjes op het terras en uitbreiden naar de eerste verdieping. 
Eerst moet de zaak beneden gaan lopen. Die krijgt een frisse, 
lichtmoderne uitstraling. “We willen een nautische sfeer, maar 
niet dat pompeuze. Geen reddingsboeien aan de muur.” En het 
wordt schoon, benadrukt hij. “Ik heb liever een man minder in de 
bediening en een werkster die iedere ochtend komt poetsen. De 
zaak moet je tegemoet glimmen.”

Restaurant Het Bolwerck
Boomstraat 27  |  www.facebook.com/Bolwerck

Dordrecht telt de nodige 
restaurants die al generaties 
lang meegaan. Een enkele keer 
wordt een oud succesnummer 
nieuw leven ingeblazen.

6X HISTORISCHE 
RESTAURANTS 
IN DORDRECHT

Het is een zonnige dag. Schepen varen af en aan langs het 
Groothoofd. Op de kade staan drie parkeerplaatsen voor 

bussen gemarkeerd. Dit is de plek waar touringcars met toeristen 
aankomen in Dordrecht. Het zicht op de Beneden-Merwede, de Noord 
en de Oude Maas is het eerste wat zij zien. Net als het café op de kade 
dat decennialang de thuishaven was voor schippers en matrozen. 
Dordtenaren kennen het als ‘Kantje Boord’. De nieuwe eigenaar 
Ilse de Baat en haar vriend Dennis van der Salm hebben het pand 
binnenste buiten gekeerd. De nieuwe naam markeert een fris begin. 
Chefkok Van der Salm is net terug van een weekend op zee. “Ik mag 
graag zeevissen. Een lijngevangen vis is de scharrelkoe onder de 

vis. Bij het vorige restaurant waar ik werkte waren er mensen die 
reserveerden als ze wisten dat ik was gaan vissen. Er is natuurlijk 
niets lekkerder dan vis die ‘s ochtends gevangen is en die ’s avonds 
op je bord ligt.”

“Toen wij hoorden dat Kantje Boord leeg stond, waren wij direct geïn-
teresseerd. Ik heb hier twaalf jaar geleden gewerkt, dus ik weet wat 
de mogelijkheden zijn”, zegt Van der Salm.  Het monumentale pand 
heeft een cafévergunning sinds 1953. Het heette ooit café Noordzicht, 
Het Kot, De Stier, De Trompetter. En natuurlijk – sinds een jaar of 
vijftien – Kantje Boord. “Vooral café Noordzicht was berucht. Het werd 

12

Nieuwe wind waait door 
oud schipperscafé
Restaurant Het Bolwerck is eind augustus geopend aan de Boomstraat, aan 
de Merwekade. Het is niet moeilijk te bedenken waarom juist hier op deze plek 
in Dordrecht altijd een goedlopend restaurant heeft gezeten. Het uitzicht is 
adembenemend. “We zitten precies op het drierivierenpunt. Je kijkt hier recht 
de Noord in.” 
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CULINAIR

ONTSPANNEN - THUIS - NATAFELEN - GEZELLIG - TOEGANKELIJK

Marktzicht: oesters en kreeft 
recht uit het homarium
Chef-kok en vinoloog Johan van Boudestein: “Dit is een van de 
lelijkste plekken van Dordrecht. Maar als je de hoek omgaat, zit je 
meteen tussen de mooiste panden en havens. Dat is de aan-
trekkingskracht van deze plek. Ik heb vaste klanten uit de wijde 
regio. Er komen hier ook veel toeristen, de laatste tijd steeds 
meer. Dordrecht is de laatste jaren heel mooi geworden. 

Dit pand kwam gewoon op mijn pad. Toen ik het kocht in 1977 
was het hier een kaalslag, met flats en een parkeerterrein van 
zand. In dit pand zat een snackbar voor het uitgaanspubliek van 
de Patta Poef, een bekende discotheek op de Wolwevershaven. 
Ik heb alles eruit gesloopt. We hebben de frietoven met zes man 
naar buiten moeten dragen. 

Ik heb een Franse moeder. De liefde voor eten en wijn is me met 
de paplepel ingegoten. In 1954 at ik mijn eerste oester, vier jaar 
oud. De echte liefhebber eet oesters rauw. Hier zijn de meeste 
warm bereid. Dat vinden mensen minder eng. Ik serveer een 
gegratineerde oester als amuse. Voor veel klanten is het hun 
eerste aanraking met een oester. Ik heb veel Dordtenaren aan de 
oesters gebracht.”

INGREDIËNTEN EN GERECHTEN:
Oesters, kreeft, coquilles, venkelroom met Pernod, pastinaak, 
oerwortel, zeekraal, lamsoor

Visrestaurant Marktzicht
Varkenmarkt  17-19  |  078-6132584  |  www.visrestaurant-marktzicht.nl

RUSTIG - TRADITIONEEL - SPONTAAN - WARM

Klander Muelen: taveerne met 
vaste gezichten en rituelen
Herbergier Han Elzerman: “In 1976 was dit een leeg gebouw. Niemand 
durfde hier wat te beginnen. Het Statenplein was één grote mod-
derpoel. Er stonden tweehonderd auto’s op geparkeerd. Veel panden 
waren weggebroken. Iedereen vond het een slechte plek. 
In die tijd had je, naast het Dolhuis, niet zoveel voor jongeren. Dus 
toen mijn toenmalige vrouw en ik de Klander Muelen begonnen, 
was het meteen heel druk. Het was keihard werken. We wisten 
niks. Ik wist niet eens wat spa rood of spa blauw was. Ik dacht: Wie 
betaalt er nou voor een glas water bij het eten? 

Dit is een kroeg waar je wat kunt eten, een taveerne. Op de kaart 
staan heel algemene dingen: uitsmijter, biefstuk, mosselen, saté. 
We staan bekend om onze soepen en sauzen. Die zijn bedacht door 
Jean-Claude, een Franse kok die hier 25 jaar lang heeft gewerkt. Die 
heeft ons een boekje met recepten nagelaten. Altijd als iemand saus 
of soep gaat maken, komt dat ding weer terug. 
Je moet iets veranderen af en toe, maar de kaart is al heel lang 
hetzelfde. Ik heb ook al jaren dezelfde mensen in de bediening. Zij 
weten precies wat iedereen drinkt. Die betrokkenheid, dat voelen 
klanten. Mensen voelen zich op hun gemak hier.”

INGREDIËNTEN EN GERECHTEN:
Saté, erwtensoep, Dordtse koffie, Klander burger XXL, vispannetje, 
Hollandse biefstuk

Taveerne Klander Muelen 
Statenplein 149-150  |  T 078 6356338  |  www.klander.nl
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OUD & MODERN - HARTELIJK - TOEGANKELIJK - SFEERVOL

Crimpert Salm: Dordtse 
gezelligheid in het oude 
vissersgildehuis
Eigenaars Kazia de Jong en Bjorn van Dijl: “De meeste Dordtenaren 
kennen de Crimpert Salm wel. Dit pand stamt uit 1608. Toen werd 
hier de zalm ‘crimp’ geslagen achter de kieuwen, zodat die mooi 
roze werd. Vooral het pand in het midden is erg bijzonder. 

Toeristen komen ’s ochtends voor de koffie. ’s Avonds komen ze 
terug voor het diner. Het is zo’n gezellige zaak. Je komt binnen 
en het voelt goed. We hebben ook veel vaste gasten. Je kunt van 
te voren zeggen wie er komen. Wie suiker in zijn koffie wil, of een 
zoetje. In Dordrecht houden mensen niet van opsmuk. Het moet 
recht voor zijn raap zijn. Dat zie je terug in onze kaart. Dordtenaren 
zijn niet zo trots op zichzelf of de stad. Wij zetten op de kaart juist 
wel een ‘omeletje Dordt’. 

In het begin toen we aan het verbouwen waren, waren mensen 
nog wat argwanend. Het was hún Crimpert Salm. Die hoorde heel 
erg bij Jaap en Martin, de vorige eigenaren. De mensen moesten 
even de kat uit de boom kijken. Wij hebben de boel opengegooid 
en gezegd: Kom kijken. De Koffie Crimp hebben we op de kaart 
laten staan. Zoiets moet je nooit weghalen. Dat hoort erbij.”

INGREDIËNTEN EN GERECHTEN: 
Zalm, tongfilet, omeletje Dordt, coquilles, versgesneden frieten,  
San Pellegrino, koffie Crimp

Crimpert Salm Grand Café / Restaurant
Visstraat 3 - 7  |  078-6145557  |  www.crimpertsalm.nl

STREEKGERICHT - BIOLOGISCH - DUURZAAM - SFEERVOL - 19NU

De Stroper: visrestaurant op 
een perfecte locatie
Eigenaar en chef-kok Edwin Roestenberg: “Mensen willen altijd bij 
het raam zitten. Dat is lastig, want ik heb er maar twee. We moeten 
dus wel eens iemand teleurstellen. Niemand weet hoe oud dit 
restaurant is. De oude eigenaar weet het niet, zijn vrouw ook niet. Ik 
weet alleen dat ik hier op mijn vijftiende begon als leerling en dat 
het toen al een jaar of wat bestond. Dat is nu 28 jaar geleden. 

Dit pandje heeft altijd gelopen. Er heeft een discotheek in gezeten, 
maar ook een gokhal. Het is de ligging en een stukje geluk. Het ligt 
ook aan het personeel. We horen veel positieve berichten daar-
over. Bij heel veel mensen is De Stroper blijven hangen. 
Dit is een echt visrestaurant. We hebben veel vaste klanten. Als 
ze drie keer geweest zijn, houd ik daar met de inkoop al rekening 
mee. Als ik hier zelf eet, laat ik me graag verrassen door de kok.” 

Het restaurant is net verbouwd. Het is nu wat luchtiger. Je kunt er 
doorheen kijken. Ik ben niet zo snel trots. Maar tijdens de ver-
bouwing raakte ik stiekem wel enthousiast. Een vriend zei: Dit is 
helemaal 19nu, met dat industriële uit het verleden. Het restaurant 
heeft zoveel meer sfeer. Daar ben ik gewoon blij om.”

INGREDIËNTEN EN GERECHTEN:
Yuzu, kreeft, twaalfuurtje, Gillardeau, chevice, artisjokkencrème, 
aardappelknoflookmousseline, miso, lavas, riso

Visrestaurant De Stroper
Wijnbrug 1  |  078-6130094  |  www.destroper.com
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HET PAND ALLEEN IS AL EEN 
BEZOEK WAARD
In onze Schouwburg klinkt binnenkort 
weer klaterend applaus. Het rijksmonu-
ment uit 1889, aangepast naar ontwerp 
van architect Sybold van Ravesteyn in 
1938-1940, kreeg de afgelopen jaren let-
terlijk een nieuw fundament. De gevels 
ondergingen een grondige restauratie, 
oorspronkelijke elementen werden vak-
kundig hersteld en er kwam een extra 
ruimte –de blauwe foyer- voor de garde-
robe en toiletten. Het toneel in de Grote Zaal 
werd gemoderniseerd en uitgebreid. De 
combinatie tussen historische grandeur 
en eigentijdse ontwerpen en technieken 

maakt het gebouw een beleving op zich. 
Bezoekers gaan dan ook niet zo maar een 
avondje naar het theater, ze gaan naar 
Kunstmin. Het pand alleen is een beleve-
nis, nog afgezien van de grotere productie 
die nu in het vernieuwde Kunstmin kun-
nen plaatsvinden. 

WANDELEN DOOR DE SCHOUWBURG
Kunstmin nodigt nu alle  inwoners van de 
Drechtsteden uit om het vernieuwde theater 
te komen bekijken. Iedereen is welkom op 
2 november, vanaf twaalf uur ’s middags. 
Gasten kunnen door de foyers wandelen, 
over het prachtige tapijt in blokkenpatroon 
van Studio Makkink&Bey, en de Grote Zaal 
van de hand van Sybold van Ravesteyn 
bezichtigen. Er staat bezoekers ook een 
verrassing te wachten… Houd www.kunst-
min.nl in de gaten voor meer informatie.   

GENERALE: KINDEREN GEEN 
BEZWAAR
Spannend! De  generale repetitie voor het 
verbouwde Kunstmin vindt ongeveer 
twee weken voor de opening plaats. Hoe 
beweegt het publiek zich door het gebouw? 
Werkt alles naar behoren? Acteurs Alfred 
van den Heuvel, Kiki Classen, Renée van 
Wegberg en Gürkan Küçüksenturk bijten het 
spits af met de voorstelling Kinderen geen 
bezwaar op 16 oktober.   •

Luisteren naar 
The Voice van Sandra

De talentvolle zangeres Sandra van 
Nieuwland staat op 14 november in het 
theater met haar soloplaatBanging on 
the Doors of Love. Ze wisselt songs 
van dit album af met covers. Sandra 
reikte eind 2012 tot de halve finales van 
The Voice of Holland. Ze was de eerste 
Nederlandse artiest die tegelijkertijd met 
drie hits in de bovenste tien plaatsen van 
de Top 40 stond. Dat lukte eerder alleen 
The Beatles en Bruce Springsteen.  

Oer-musical opnieuw 
op de planken
Het Amsterdamse volksverhaal  
De Jantjes verscheen in 1922 voor het 
eerst in het theater. Sinds die tijd is het 
stuk talloze keren opgevoerd. Wie kan 
er immers genoeg krijgen van liedjes als 
In de Jordaan en Omdat ik zoveel van je 
hou? Hoofdrollen zijn in de uitvoering 
van 2014 weggelegd voor Willeke Alberti, 
Winston Post en Ellen Evers. Ze staan op 
3 en 4 december in Kunstmin.

Sneeuwwitje in 
kerstsfeer
Kunstmin heeft sinds lange tijd een 
kerstshow op het programma. Op 25 
december, ’s middags, speelt de familie-
voorstelling Sneeuwwitje De Musical. 
Het sprookje is bekend, maar musica-
lacteurs als Geert Hoes en Maud ‘Idols’ 
Mulder voegen wat extra’s toe aan het 
verhaal. Bezoekers die verkleed komen, 
maken in de sprookjesmodeshow kans 
op prijzen. Ze kunnen meteen de acteurs 
ontmoeten en swingen op het prinsen- 
en prinsessenbal.
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Zien hoe mooi Schouwburg 
Kunstmin is geworden? Dat 

kan. Het vernieuwde theater aan de 
Sint Joris weg zet op 2 november de 
deuren wagenwijd open voor alle 
inwoners van de Drechtsteden. Voor 
die tijd is er nog een generale om het 
herboren Kunstmin te testen. 

Kunstmin gaat weer open 
en iedereen is uitgenodigd
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VARIAVARIA

Dordrecht filmstad
Deze zomer was Dordrecht tot twee keer 
toe het toneel van filmopnamen. Het 
historische karakter van de binnenstad 
was het perfecte decor voor twee films die 
nadrukkelijk teruggrijpen op het verleden. 
In de Geboorte van Holland, onder regie 
van Theu Boermans (Soldaat van Oranje), 
is in de setting van een nieuwsreportage 
te zien hoe het volk in opstand komt terwijl 
de Staten van Holland vergaderen. De 15 
minuten durende film maakt deel uit van 
het vernieuwde Hof en gaat bij de opening 
hiervan in maart 2015 in première. De film 
Apenstreken met Aap, Noot, Mies gaat 
terug naar de tijd dat er nog geen leerplicht 

bestond en kinderen ook toen al de nodige 
kattenkwaad uithaalden. Johan Nijenhuis 
(Verliefd op Ibiza) tekende voor de regie, de 
cast bestaat onder meer uit KimLian van 
der Meij, Martine Sandifort en Mike Weerts. 

De film is volgende zomer voor het eerst 
te zien in de bioscopen. Te elfder ure was 
Dordrecht eind juli ook nog even het decor 
voor het heldenepos Michiel de Ruyter 
nadat Den Haag op het laatste moment 
afviel als filmlocatie. Deze film, met onder 
anderen Frank Lammers en Barry Atsma 
in de hoofdrollen, gaat in februari 2015 in 
première. 

Nieuwe 
aanlegsteiger 
voor 
rondvaarten
Opstappen voor een rondvaart door het 
Venetië aan de Merwede kun je voortaan ook 
doen vanaf een hagelnieuwe steiger aan de 
Pottenkade, pal naast de Grote Kerk. Met de 
nieuwe aanlegplaats in de Voorstraathaven 
willen de broers Elio en Sirio Barone met 
hun bedrijf Imbarcazione Barone nog meer 
toeristen vanaf het water kennis laten maken 
met al het fraais dat Dordrecht te bieden 
heeft. De Barone broers verzorgen al sinds 
2008 rondvaarten en taxidiensten in twee 
fraai gerestaureerde boten.

i-barone.weebly.com
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Post120 van start
Het heeft even geduurd, maar er komt nieuw leven in het winderige betonnen staketsel aan 
de Johan de Wittstraat waarin tot enkele jaren geleden het hoofdpostkantoor was gevestigd. 
Vanaf september begint aannemer transVORM met de (ver)bouw van het project Post120. 
Onder architectuur van Dam & Partners uit Amsterdam wil de Dordtse projectontwikkelaar 
Dudok het pand omtoveren tot het meest duurzame gebouw van Dordrecht. In het gebouw 
worden ruim 9.000 vierkante meter kantoor en winkelruimten en 10 beneden en boven
woningen gerealiseerd en ongeveer 130 parkeerplaatsen. Het gebouw moet eind volgend jaar 
worden opgeleverd.

www.post120.nl

Je mooiste 
vogelfoto’s in 
een museum
Je eigen bijzondere vogelfoto op groot 
formaat in een museum? Voor drie 
inwoners van Dordrecht is deze droom 
werkelijkheid geworden. Ze namen 
deel aan een wedstrijd van Het Dordts 
Patriciërshuis waarbij het museum op 
zoek was naar de meest boeiende, 
ontroerende en mooiste vogelfoto’s 
van amateurfotografen. De wedstrijd 
was uitgeschreven naar aanleiding 
van de tentoonstelling JE ZIET ZE 
VLIEGEN! die op dit moment te zien is 
in het museum. Hierbij staat het werk 
van de professionele vogelfotogra
fen Lars Soerink en Luc Hoogenstein, 
verbonden aan de Vogelbescherming 
Nederland, centraal.

www.dordtspatriciershuis.nl

Scheffersplein opnieuw bestraat 
Vanaf 1 oktober gaat het Scheffersplein weer op de schop. Tijdens de tweede fase van de 
opknapbeurt van het geliefde terrassenplein keren de Portugese keitjes weer terug en daarmee 
ook de vertrouwde uitstraling van het plein. De keitjes waren tijdelijk vervangen door gewone klin
kers na de grootschalige renovatie van de brugdelen onder het plein eind vorig jaar/dit voorjaar. 
Het werk is vóór 15 november afgerond, op tijd voor de intocht van Sinterklaas die dan plaatsvindt.
  

Varia
Een greep uit de 
nieuwsberichten over 
Dordrecht en de regio.
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Proef 
Dordrecht!
Oudste stad van Holland 
pakt opnieuw uit
Ook dit jaar pakt Dordrecht uit. In het weekend van 27 
en 28 september laat de binnenstad aan iedereen die 
maar wil, zien wat ze in huis heeft. Tijdens je eerste 
of juist hernieuwde kennismaking met de Dordtse 
binnenstad zijn er tal van verrassende activiteiten. 

Duizenden belangstellenden 
kwamen vorig jaar op de eerste 

uitvoering van Dordrecht Pakt Uit af. Het 
fraaie najaarsweer en het afwisselende 
aanbod aan activiteiten leidden tot de 
drukste koopzondag ooit. Redenen te over 
om het nog eens dunnetjes over te doen. 
Dit jaar hebben horeca, winkeliers, bedrij-
ven, gemeente en Dordrecht Marketing de 
handen wederom ineengeslagen. Het doel 
is om te laten zien dat Dordrecht als cen-
trum van de regio een enorme diversiteit 
aan aanbod heeft. Het gras bij de buren 
in Breda of Rotterdam is echt niet altijd 
groener. 

SPRINGKUSSENFESTIVAL
Voor jong en oud zijn er tijdens Dordrecht 
Pakt Uit tal van dingen te beleven. Vrijwel 
direct bij binnenkomst in de stad ligt er 
een immens ‘tapijt’ van luchtkussens 
dat begint ter hoogte van de Saturn en 
doorloopt tot voorbij de McDonalds. Tijdens 
een heus luchtkussenfestival is iedereen 
tussen 4 en 12 jaar van harte welkom  om  

op een leuke manier in beweging  te zijn 
en  zo hun overtollige energie kwijt te 
raken. Handig voor papa’s, mama’s, opa’s 
en oma’s die op deze manier ontspannen 
kunnen genieten van het grote winkel-
aanbod in hartje Dordrecht. 

 3D-TEKENAARS CONCOURS
Iedereen kent ze wel, de 3D-tekenaars die 
op straten en pleinen de mooiste tekenin-
gen maken waarvan het lijkt of je er zo in 
kunt stappen.  Tijdens Dordrecht Pakt Uit 
kun je ‘live’ zien hoe ze dit doen. Op diverse 
locaties  komen deze 3D-straatartiesten in 
actie om ramen van  winkelpanden drie-
dimensionaal te beschilderen. Zo wordt op 
een creatieve en ongebruikelijke manier 
het winkelgebied in de Dordtse binnen-
stad nog aantrekkelijker gemaakt.  Op de 
website van Dordrecht Pakt Uit kun je zien 
om welke panden het gaat, dus kom op 
zaterdag of zondag kijken en zie hoe deze 
kunstenaars te werk gaan. Op zondagmid-
dag aan het einde van de dag kun je het 
eindresultaat bewonderen.

ACTIVITEITEN

»

20
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van live muziek. Er spelen enkele band-
jes en er is een ‘walking DJ’. De artiesten 
staan hier niet op een groot podium maar 
lopen al spelend lekker rond. En heb je een 
verzoeknummer? Vraag het gerust aan 
want het repertoire is zo groot dat ze zeker 
je favoriete nummer kunnen spelen. En als 
het weer wat minder is dan verhuizen ze 
gewoon naar binnen.

GROOTS EINDOPTREDEN 
OP STATENPLEIN
In 2013 was het The Crazy Piano’s on Tour die 
een spetterende afsluiter waren van het fes-
tival. Ook dit jaar wordt er op het Statenplein 

weer een feestje van gemaakt. Van 16.00 
tot ongeveer 18.00 uur komt hier de band 
Colibri, met bekende gastartiesten, optreden. 
De elf muzikanten van de band maken er 
samen met het publiek een feestje van! 
Het repertoire van de band laat zich niet in 
één woord omschrijven, ze omschrijven het 
zelf als een combinatie van funk, soul en 
groove. Verwacht geen avond vol dance-
classics; dat doen al duizend andere bands. 
Ze pikken er wel wat van mee, maar rich-
ten zich vooral op andere lekkere dansbare 
dingen. Na een avond Colibri weet je dat 
je geen ‘I will survive’ nodig hebt voor een 
dance-till-you-drop-feest.  •

ACTIVITEITEN

Op de hoogte blijven?
Het evenement vindt plaats op 
zaterdag 27 en zondag 28 sep-
tember. Alle informatie kun je 
terugvinden op de website www.
dordrechtpaktuit.nl. Je kunt hier alle 
aanbiedingen en acties teruglezen 
maar ook welke activiteiten er zijn in 
de winkelstraten. 

Ook handig is de speciale app die 
vanaf half september te downloaden 
is, zoek in de store naar Dordrecht 
evenementen.
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MOOIE ACTIES VOOR BEZOEKERS
En valt er nog wat te winnen? Natuurlijk. 
Dordrecht Pakt Uit heeft zijn eigen Gaston 
Starreveld, of als je iets ouder bent, Pierre 
van Ostade. Op het podium tussen The Sting 
en de Hema kun je het gehele weekend 
prijzen winnen die winkels en restaurants 
in de binnenstad beschikbaar stellen. Neem 
een kijkje en beproef je geluk; kom naar 
beneden en sla je slag! 
Tijdens het weekend hebben veel  winkels 
en restaurants ook speciale Dordrecht Pakt 
Uit aanbiedingen of extraatjes. Op de web-
site vind je een overzicht waar je de beste 
aanbiedingen kunt krijgen.  

DORDT IN DE MODE 
Een onderdeel van Dordrecht Pakt 
Uit is  het altijd inspirerende Dordtse 

najaarsevenement: Dordt in de Mode 
dat op zondag tussen 13.00 en 16.00 uur 
plaatsvindt . Tijdens Dordt in de Mode laten 
bekende zaken en modewinkels-die-je-
verder-nergens-ziet dit jaar voor de tiende 
keer zien waarin je gezien wilt worden. Op 
een echte catwalk op het Statenplein tonen 
professionele modellen van jong tot oud 
de mode voor deze herfst en doe je gelijk 
ideeën op voor wat je aan kunt trekken als 
over een paar maanden weer de feestda-
gen voor de deur staan.  Zie je iets leuks? 
De getoonde kleding en accessoires kun je 
direct kopen bij de deelnemende winkels.

SMAAKMARKT 
Ook de Nieuwstraat is  dit jaar op zondag, 
weer het decor voor de Smaakmarkt. 
Restaurants laten zien wat ze in huis 

hebben, maar bovenal is het voor het 
publiek een kennismaking met lokale en 
regionale delicatessen. Net als in 2013 is er 
ook dit jaar een mosselman aanwezig op de 
Smaakmarkt. Dat wordt dus verse mos-
sels proeven op 28 september. Daarnaast 
is er een hele grote barbecue die van het 
buiten bakken en grillen echt een evene-
ment op zich maakt. Natuurlijk mag en 
zal het Schapenkopje bier van de Dordtse 
Stadsbrouwerij niet ontbreken. Wil je even 
uitbuiken of is het slenteren langs als dat 
fraais en lekkers op de spieren geslagen, dan 
kun je ook ‘proeven’ van een ontspannende 
stoelmassage door de dames van Soepel. 

MUZIEK OP HET SCHEFFERSPLEIN
Op en rond het standbeeld van Ary 
Scheffer kun je op de terrassen genieten 

TIJDENS HET WEEKEND 
HEBBEN VEEL WINKELS 
EN RESTAURANTS OOK 
SPECIALE DORDRECHT 
PAKT UIT AANBIEDINGEN 
OF EXTRAATJES
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vinden. Ik wilde het meteen goed doen 
en echt duurzame en biologische stoffen 
bieden, zoals hennep en linnen.”  

Ze laat een paar vingerloze gebreide 
handschoentjes zien. “Dit zie je nu veel 
op modeshows, van Chanel bijvoorbeeld. 
Jonge meiden willen dat hebben.” Ook 
Boro Stitching, een techniek waarmee je 
spijkerbroeken kunt repareren en versie-
ren vinden ze leuk. “We moedigen men-
sen aan om zelf aan de slag te gaan”, 
zegt Gottschal. “Veel mensen denken dat 
kleding repareren ingewikkeld is. Ik wil 
laten zien hoe je met weinig techniek iets 
moois kunt maken.”

Textielfabrique 
Voorstraat 429
Breicafé, naaicafé en workshops 
waaronder ‘reparatietechnieken’ en 
‘verven met planten #1: indigo’. 
Kijk voor actuele workshops en 
openings  tijden op www.textielfabrique.nl
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“Een quilt wordt gebruikt als bed-
densprei. Quilten is drie lagen stof 

‘doorpitten’ met kleine rijgsteekjes. De 
achterkant van de sprei moet net zo mooi 
zijn als de voorkant.” Mabel Reedijk leert 
beginnende quiltsters een proefkleed 
maken waarmee je technieken leert, zoals 
het ‘Dronkemanspad’ of de Logcabin. “Dat 
zijn patronen die al eeuwen bestaan.”

Amerika is het land van de quilts. Maar de 
techniek komt uit Europa. “De kolonisten 
die naar Amerika kwamen, maakten van 
restjes kleding nieuwe dekens”, vertelt 
Reedijk. “Bee komt van being together, 
samen zijn. Een jong meisje moest vroeger 
dertien quilts en een bruidsquilt hebben 
voor ze mocht trouwen. Tijdens quilting 
bees kwamen dames uit de buurt bijeen 
om te roddelen en te quilten.”

Zelf ontdekte ze het quilten toen ze jonge 
kinderen had die vaak in het ziekenhuis 
lagen. “Quilten is rustgevend. Je kunt het 
overal mee naar toe nemen.” Het is ook 
een heel sociaal gebeuren. “Als een quilt-
ster ziek is, sturen we een stoffenpakketje. 
Voor de afdeling neonatologie in het Albert 
Schweizer ziekenhuis maken we ‘Little quilts 
of love’ voor baby’s die overleden zijn.”

Twee dames komen binnen voor advies. 
Mabel kruipt achter haar naaimachine. 
“Dit heet een toonbankles”, zegt ze. Ze doet 
voor hoe je een hoekje maakt aan een 
kleed. Dankbaar gaan de dames naar bui-
ten. Zonder iets te hebben gekocht. Reedijk 
vindt het niet erg. “Quiltsters zijn nomaden. 
Die kopen overal en nemen overal les. Als 
ze maar bezig zijn met hun hobby.”

Quilt-Bee/Reedijk Wonen
Singel 350-356
Workshops onder meer: ‘Goudborduren’, 
‘Bloemensampler’ en ‘Quilten’ met of 
 zonder de naaimachine. 
Kijk voor actuele workshops 
op www.quiltbee.nl

“QUILTEN IS RUST
GEVEND. JE KUNT HET 
OVERAL MEE NAAR 
TOE NEMEN”

“Als een quiltster ziek is, 
sturen we een stoffenpakketje”
Achter de deur van Reedijk Wonen op de Singel zit Quilt-Bee. Hier kom je niet alleen 
goudborduren patchworken of quilten. Hier kom je om gezellig samen te zijn. 

WINKELEN

Grote bollen pure schapenwol, 
indigoblauwe lappen stof, biologisch 

katoenen jurkjes en duurzame schoe-
nen. De etalage van Textielfabrique trekt 
veel nieuwsgierige voorbijgangers. Wat 
is dit? Is dit een winkel, een galerie of een 
atelier?  “Een doe-het-zelfmodezaak”, zo 
noemt modeontwerpster Maaike Gottschal 
haar winkel op de Voorstraat. “Sommige 
mensen komen hier om een jurkje te laten 
verven. Anderen stappen binnen om iets te 
kopen of om alleen even kleur te happen.” 

Gottschal was altijd al geïnteresseerd in 
stoffen, patronen en materialen. Na de 
Gerrit Rietveld academie werkte ze als pro-
ductontwerper. “Ik wilde mijn oude liefde 
-de mode- weer oppakken. Ik dacht na 
over wat ik kon gaan doen. Wat mis ik zelf 
als ik kleding maak? Dat zijn mooie stoffen 
en materialen.”

Zo ontstond Textielfabrique, een (web)win-
kel in duurzame kwaliteitsstoffen en garens, 
plantaardige kleurstoffen en machines 
voor ambachtelijke technieken, zoals een 
weefgetouw. “Mooie stoffen zijn moeilijk te 

Handwerken is helemaal terug van weggeweest. Het is 
creatief en heerlijk ontspannen. In Dordrecht bestaan 
unieke winkelateliers waar mooie stoffen, garens en 
textiel te koop zijn. Je kunt er ook samen met anderen 
breien, naaien, verven of borduren.

Met weinig techniek 
iets moois maken
Bij Textielfabrique op de Voorstraat kun je duurzame materialen kopen om zelf je eigen 
kleding te maken of te repareren. 

Hip
Handwerken

DE HR 
VRIJSTAAND 

MAKEN

24
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Andrea van Hoofstadt en Marita ter 
Hark hebben allebei wat met textiel. 

Van Hoofstadt is gek op breien. Ter Hark gaf 
tot enkele jaren geleden les in vilten. Dat is 
nu voorbij. Trends in handwerken komen en 
gaan, weet Ter Hark. “Maar breien is nu al 
een heel tijdje hip.” Zelfs mannen wagen zich 
aan het breien. In Amsterdam heb je Stephen 
West, die volop in het nieuws is met zijn 
opvallende Swants of sweaterpants: truien 
die je draagt als broeken. “In Amsterdam 
dragen mannen dat wel. Hier nog niet.” 

De kunstenaressen besloten hun galerie te 
openen voor bezoekers die graag handwer-
ken. “Gewoon om wat meer leven binnen 
te brengen.” Na anderhalf jaar is er nu een 
clubje mensen met verschillende talenten. 
Ter Hark tilt een paar polswarmers op die 
Van Hoofstadt gemaakt heeft. “Kijk dit wordt 
het helemaal.” Er is ook een handwerkster 
die goed is in het kantbreien van grote, luch-
tige shawls. De breisels zijn te koop.

Ter Hark hoopt dat ook jonge meiden het 
breicafé weten te vinden. “Wij hebben het 
breien van onze moeders geleerd. Onze 
dochters kunnen het niet meer.” En dat 
is jammer. “Ik ben er van overtuigd dat 
het goed is als mensen hun eigen leven 
vormgeven. Of dat nu met breien is, stads-
tuinbouw, taarten bakken of jurkjes naaien. 
Je geeft je eigen ideeën vorm, benadrukt je 
eigen individualiteit. Het feit dat je iets zelf 
gemaakt hebt, zorgt voor een stukje trots. 
Het gaat allemaal om aandacht en bewust-
zijn. Creativiteit geeft vrijheid.” 

Galerie Kleur
Voorstraat 220
Breicafé en workshops onder meer 
‘Pols warmers breien met twee naalden’ 
en ‘Vrij borduren’. 
Kijk voor actuele workshops 
op www.galeriekleur.nl

Breien is nu al 
een heel tijdje hip
In galerie Kleur, tijdelijk gevestigd in De Berckepoort, komen elke maand tien tot zestien 
mensen samen om te breien in het breicafé. Polswarmers en kantshawls zijn favoriet.

WINKELEN

“ONZE DOCHTERS 
KUNNEN HET 

NIET MEER”
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“IEDEREEN DIE WIL 
HANDWERKEN, 
MAG HIER KOMEN”

Achter de zware toegangsdeur van 
Galerie Intermezzo/Wereldwijven 

hangen kleden, shawls, stoffen en garens 
in bonte kleuren en patronen. Omringd 
door tafels met grote stapels kussens 
zit een tiental vrouwen kussenhoezen 
te naaien en te borduren. Soms lachen 
ze en kletsen ze even. Dan ineens is het 
doodstil en werkt iedereen in opperste 
concentratie. 

 “Waarom zou je kleding of textiel in 
het buitenland laten maken als je hier 
in Nederland genoeg mensen hebt die 
het kunnen en die vaak niets te doen 
hebben?” zegt zakelijk en creatief lei-
der Jolanda Branderhorst over het idee 
achter Wereldwijven. Zo ontstond het 
HandwerkLab als leerbedrijf voor de 
onderkant van de arbeidsmarkt. Het 
groeide uit tot een plek waar ook vrijwil-
ligers, soms ook topontwerpers,  handwer-
ken voor hun plezier. 

“We werken in opdracht van particulieren. 
Iedereen die wil handwerken, mag hier 
komen. Of je nu deskundig bent of niet. 
Het enige wat we vragen is dat mensen 
geconcentreerd werken.”  Elke kussenhoes 
gaat door verschillende handen. “Het mag 
niet te perfect zijn”, legt Branderhorst uit. 
“Ik laat goede en beginnende handwerkers 
gezamenlijk aan één kussen werken.” 
Haar beste materialen haalt ze uit 
Antwerpen of Parijs: stoere tweeds, stoffen 
van Dries van Noten, Louis Vuitton, Chanel. 
De winkel heeft veel aanloop van toeristen. 
Het is een unieke plek  -winkel en atelier 
ineen- waar de maaksters aan het werk 
zijn tussen de verkoopwaren. “Je vergeet 
dit niet”, zegt Branderhorst. “Soms komen 
mensen na een half jaar terug om een 
bestelling te plaatsen.” 

Wereldwijven HandwerkLab 
Voorstraat 178
Kijk voor openingstijden van 
winkel en handwerklab op 
www.galerie-intermezzo.nl/wereldwijven

Een visitekaartje 
voor Dordrecht 
Wereldwijven HandwerkLab op de Voorstraat is het adres voor kussens en ander 
textiel. Ze worden ter plekke gemaakt door handwerksters uit de hele wereld.
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Atelier ‘In den vergulden oliphant’
Grotekerksbuurt 50

28

Dordrecht in een 
ander perspectief

Huis Bever-Schaep
Korte Engelenburgerkade 18

In Dordrecht is op straatniveau veel moois 
te bewonderen. Wie er oog voor heeft, ziet 
dat de schoonheid vaak verborgen zit op 
onverwachte plekken of in de details.
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Heb jij ook een bijzonder 
uitzicht op Dordrecht dat 
je wilt delen?  

In de volgende editie bekijken we 
Dordrecht vanaf de steiger.

Deel je foto op Twitter (@maggezien)  
via de hashtag #bijzonderdichtbij

Maria Maior kerk 
Voorstraat 120

30

Huis met de Hoofden
Hoek Nieuwe Haven/Vlak
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ACTIVITEITEN

Open Monumenten Dagen
Zaterdag 13 en zondag 14 september 2014

www.monumentenindordrecht.nl

32

Dordrecht
Dordrecht heeft van verre een sterk kenmerk

en dat is natuurlijk de ongelooflijk Grote Kerk

die klomp van steen en roemruchtige historie

wat luiïg onderuitgezakt in ons lieflijk moeras

Ons moeras, eiland, waar Holland werd verwekt

hier wonen we als schapenkoppen rondom of in

de rijkdom van bijna tweeduizend monumenten 

het is dan wel geen Rome of Athene maar enfin

Het is wel lekker overzichtelijk bijeen gepropt

voor ‘t volk dat op het gemak sloffen slentert 

langs schilderachtige havens die niet te veel 

net als de pakhuizen en grachtenpanden

Die niet zo overdreven talrijk als in Amsterdam

het is hier geen romantisch paradijs zoals Parijs

hier kucht geen poeha en poch van een metropool

maar wat nurks en bescheiden leeft men hier

in Dordrecht, een stad om bij stil te staan

niets is hier op reis, het kabbelt af en aan.

Peter M. van der Linden
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werkplaats voor een van de beroemdste 
na-oorlogse dichters en erebuger van 
Dordrecht; Kees Buddingh’. 

DRIJF-IN BIOSCOOP
De Open Monumentendagen in Dordrecht 
knipogen ook op een ludieke manier 
naar het heden. In de Wolwevershaven is 
namelijk op zaterdagavond 13 september 
een echte drijf-in bioscoop. Eigenaren 
van kleine boten en sloepen hebben deze 
avond bij uitzondering toestemming om 
met hun vaartuig op de eerste rij plaats 
te nemen tussen een decor van vroegere 
pakhuizen, patriciërshuizen en andere 
monumenten. Je kunt natuurlijk ook met 
een klapstoeltje en picknickmand op de 
kade gaan zitten en genieten van de film 
The Grand Budapest Hotel die het verhaal 
vertelt van  een legendarische hotelma-
nager (Ralph Fiennes) van een beroemd 
Europees hotel.

Het thema Op Reis is niet helemaal uit de 
lucht komen vallen want 2014 is ook het 
Jaar van Mobiliteit en Mobiel Erfgoed. Om 
helemaal in de stijl van dit jaar te blijven 

kun je tijdens de Open Monumentendagen 
met een paardentram door de binnenstad, 
kun je meevaren op het vermaarde Dordtse 
stoomschip de Pieter Boele en is er een 
antieke koetsenrit.  

WERELDREIS
Het thema zet zich ook voort in de Muzikale 
Monumenten. Vijf verschillende monu-
menten in Dordrecht nemen je, dit jaar op 
zondag, mee op een muzikale wereldreis. 
Zo treedt op zondagmiddag in het stad-
huis het Pavadita Tango String Quartet 
onder aanvoering van Juan Carlos Tajes 
op. Zij spelen het beroemde theater-
concert Meisjes van Venus waarin al 
het tangolief en -leed voorbij komt. In 
de Bonifatiuskerk, waar tot eind 2012 
poppodium Bibelot huisde, keert de 
muziek weer eens terug, en hoe. De band 
CaboCubaJazz neemt bezoekers van de 
Open Monumentendagen met een flinke 
portie opzwepende Cubaanse rumba, salsa 
en een vleugje jazz mee op een reis vol 
verlangen, passie, subtiliteit en muzikaal 
vuur. Niet voor niets werd hun debuut-
album Rikeza y Valor in 2011 uitgeroepen 
tot beste wereldmuziek cd. •

ZONDAG 14 SEPTEMBER 
om 14.00, 15.00 en 16.00 uur 

Optredens in 
de Muzikale 
Monumenten 
Optredens vinden in elk Muzikaal 
monument drie maal plaats. 
Toegang is gratis.

ZATERDAG 13 SEPTEMBER 
om 20.15 uur

De drijf-in 
bioscoop 
Wolwevershaven
Film start om 20.45 uur:

The Grand Budapest Hotel

Meer informatie over het programma van de Open Monumentendagen 2014 in Dordrecht:

www.monumentenindordrecht.nl

ACTIVITEITEN

IN LANG VERVLOGEN 
TIJDEN ZONDER TUNNELS 
EN BRUGGEN WAS 
DORDRECHT MET HAAR 
‘STAPELRECHT’ EEN 
UITERST STRATEGISCHE 
HANDELSPLAATS

34

Op zaterdag 13 en zondag 14 september zijn het weer 
de Open Monumentendagen. Bijna zestig monumenten 
en musea in Dordrecht openen tijdens deze dagen 
gratis hun deuren. Er is echter meer te zien, en beleven, 
dan alleen maar oude gebouwen en bijzondere 
collecties. Tot een film op het water aan toe.  

Dordrecht knipoogt 
naar reislustig verleden 

De landelijke Monumentendag 2014 
staat dit jaar in het teken van het 

thema Op Reis en de invloed die reizen, 
vervoer en transport tot op de dag van van-
daag hebben op de inrichting van ons land 
en de manier waarop wij leven. Dat hoef je 
een Dordtenaar eigenlijk niet uit te leggen. 
In lang vervlogen tijden zonder tunnels en 
bruggen was Dordrecht met haar ‘stapel-
recht’ een uiterst strategische handelsplaats 
aan de Oude Maas en Merwede.  En hoewel 
de onvermijdelijke vooruitgang tunnels 
en bruggen, auto’s en treinen bracht, is 
het drierivierenpunt nog steeds het drukst 
bevaren binnenvaartknooppunt van Europa. 

SPECIALE WANDELING
Frits Baarda schreef een speciale wan-
deling ‘Op reis’ die bezoekers langs de 
plekken voert die betekenis hadden 
voor reislustige Dordtenaren, handela-
ren en vreemdelingen door de eeuwen 
heen. De wandeling vertelt onder meer 
het verhaal van de stoombootverbin-
dingen en van die strenge winter in 
1929 toen het ijs op de Oude Maas zo 
dik was dat mensen er massaal met de 
auto overheen reden naar Zwijndrecht. 
Ook benoemt de wandeling het brug-
wachtershuisje achter de Leuvebrug. 
Halverwege de jaren vijftig was dit de 
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Hendrik-Ido-Ambacht via Papendrecht 
naar Sliedrecht. “Op die manier laten we 
zien dat Bach verbindt, ook buiten het fraaie 
decor van de Dordtse binnenstad”, aldus 
Steensma.

Het thema van de derde editie is Grote 
Vaders, Grote Zonen. Het festival belicht het 
zogeheten BachDNA in zijn meest uiteen-
lopende vormen. Steensma: “Bach kwam 
uit een grote muzikale familie en hij gaf 
zijn muzikaliteit zelf ook weer door. Zijn 
beroemdste zoon Carl Philipp Emanuel is dit 
jaar precies  driehonderd jaar geleden gebo-
ren. Carl Philipp Emanuel is feitelijk degene 
die de herontdekking van de muziek van 
zijn vader en eerdere generaties Bach heeft 
aangezwengeld. Tijdens het festival wordt 
ook duidelijk dat het BachDNA tot op de 
dag vandaag generaties componisten en 
muzikanten heeft beïnvloed.

PUUR EN ANDERS 
Het programma is langs twee lijnen inge-
deeld: Bach Puur en Bach Anders. Bij de 
eerste concerten wordt geprobeerd om zo 
dicht mogelijk de muziek van de 18e eeuw 
te benaderen, bijvoorbeeld bij de uitvoering 
van de Brandenburgse Concerten door de 
vermaarde Holland Baroque Society. Bach 
Anders laat horen hoe de Barokke klanken 
van Bach ook hun weg hebben gevonden 
in meer eigentijdse (klassieke) muziek. Zo 
treedt het ensemble Clazz op met werken op 
het snijvlak van modern gecomponeerde 
muziek en jazz. Tijdens de Expeditie Bach 
gaan jongeren op zoek naar de invloed van 
Bach op hun muzikale leven aan de hand 
van hun eigen beats en raps. Steensma: 
“Het Bachfestival moet geen academisch 
uitje zijn voor mensen die toch al liefhebber 
zijn. Het is, in lijn met het thema, een echt 
familie-evenement.”
   

CULTUUR

BACH BIJZONDER DICHTBIJ

Op vrijdag 19 september verzorgt de 
Holland Baroque Society om 20.00 uur 
in de Dordtse Augustijnenkerk de aftrap 
van het festival.  

Op vrijdag 26 september wordt de Main 
Stage van het Energiehuis omgetoverd 
tot een dansvloer. DJ’s en VJ’s van het 
collectief Buiten Gewoon laten zich onder 
het motto Disco Bach Beats inspireren 
door Bach en zijn muziek.  

Het festival eindigt op zondag 28 
september met een slotconcert van het 
Nederlands Kamerkoor onder leiding van 
Reinbert de Leeuw. Stadsorganist Cor 
Ardesch neemt plaats achter het orgel. 

Kijk voor het complete programma 
van het Bach-festival op: 
www.bachfestivaldordrecht.nl»
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Medewerker artistieke zaken van 
het festival Jaap Jan Steensma 

(29) spreekt graag in de overtreffende trap 
als het om Bach gaat. De meest populaire 
artiest aller tijden, zo noemt de muziek-
wetenschapper, organist en orgelexpert 
hem. Er zijn in Nederland meer Bach- dan 
Beatlesliefhebbers. Neem alleen de grote 
belangstelling die er jaarlijks is voor de 
uitvoeringen van de Matthäus en de 
Johannes Passion of de aandacht die Bach 

regelmatig krijgt in een televisieprogram-
ma als De Wereld Draait Door.

Het festival, het enige in zijn soort in 
Nederland, past volgens hem als een 
sleutel in een slot bij Dordrecht. “In wezen 
hebben alle Nederlanders, en mensen in 
deze regio in het bijzonder, een kern van 
Calvinisme in zich. Calvinisten houden van 
oudsher niet zo van opera. In de passies 
van Bach werd niet geacteerd en gedanst, 

wat de muziek voor iedereen acceptabel 
maakte en tegelijkertijd niets afdeed aan 
de grootsheid ervan.”

BACH ALS MEDICIJN
Meer dan vijftig concerten worden ten geho-
re gebracht. Uiteraard in de Grote Kerk, waar 
het befaamde Bachorgel staat, en op andere 
bekende podia zoals in het Energiehuis. 
Maar Bach is op werkdagen om half acht ’s 
ochtends ook te horen op het station van 
Dordrecht. Muzikale medewerkers geven 
onder het motto ‘Bach als medicijn’ dagelijks 
concerten in de grote hal van het Albert 
Schweitzer ziekenhuis (locatie Dordwijk). 

Dit jaar is het Bachfestival voor het eerst 
ook aanwezig op andere plekken in de 
Drechtsteden. Zo treedt het vermaarde 
Vlaamse Bachensemble Il Gardellino 
op in de Oude Kerk in Zwijndrecht 
en rijdt er een Cantate Karavaan van 

De populairste artiest allertijden

Tien dagen lang staat Dordrecht voor de derde 
keer helemaal in het teken van de beroemde 18e 
eeuwse componist Johann Sebastian Bach. Tijdens 
het Bachfestival van 19 t/m 28 september kunnen 
zowel verstokte Bachliefhebbers als minder ervaren 
bezoekers luisteren naar een breed palet aan 
composities in de meest uiteenlopende uitvoeringen. 
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Eline van der Vorm (26) is 
het jongste raadslid van 
Dordrecht. Van kinds af 
aan is ze al gek van Bach. 
Ze is daarbij aangestoken 
door haar vader en politiek 
voorganger Jens van der 
Vorm - De Rijke, die in 2010 
overleed. 

“Ik ben al vanaf mijn tiende een 
liefhebber van Bach. Dat heb je 

met een vader die er altijd naar luis-
terde. Toen ik 11 was mocht ik voor het 
eerst mee naar de Matthäus Passion, 
gewoon in de Rotterdamse Doelen en 
niet in Naarden of zo. Politici en andere 
bekende Nederlanders koketteren graag 
met het deftige imago van de pas-
sieconcerten, maar in mijn optiek remt 
dat alleen maar de toegankelijkheid 
van klassieke muziek voor jongeren. 
Natuurlijk was ik als tiener ook fan van 
de Backstreet Boys. Ik luister nog steeds 
ook naar andere muziek als jazz, blues, 
metal. Maar zoiets onderscheidends als 
Bach heb ik verder nog nooit gehoord. 
Ik ben een liefhebber en geen kenner. 
Het mooie van zijn muziek vind ik dat 
hij dingen die tegenstrijdig lijken, wist 
te combineren. De aria Ich freue mich 
auf meinem tod heeft bijvoorbeeld een 
somber thema, maar toont tegelijk veel 

wilskracht. Ik houd wel van die uitersten. 
Ik heb geen mensen van mijn leeftijd in 
mijn omgeving met wie ik mijn liefde 
voor Bach kan delen. Dat begrijp ik ook 
wel een beetje, want eerst moet je je 
door zogeheten BWV-nummers heen 
worstelen om te weten waar je precies 
naar luistert. Maar zonder klassieke 
muziek was er bijvoorbeeld ook geen 
hiphop geweest. De enige met wie ik 
Bach echt kon delen was mijn vader, dat 
mis ik uiteraard wel. Mijn broer had van 
kinds af aan juist een afkeer van klas-
sieke muziek. Bach vond hij helemaal 
niets, al is dat wel een beetje bijgedraaid 
sinds de dood van onze vader. Een com-
positie van Bach is vaak één lang bijbels 
verhaal, maar dat stoort mij niet. Hoewel 
ik zelf totaal niet gelovig ben, blijven het 
vaak mooie verhalen over universele 
thema’s als verraad, liefde en erkenning. 
Hele gewone, menselijke zaken dus.”  •

“Zonder klassieke muziek 
ook geen hiphop”

CULTUUR
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“Ik ben sinds 2007 bezig met mijn 
Bachproject. Mijn doel is alle orgel-

werken van Bach vast te leggen op negen-
tien cd’s, binnenkort hoop ik de dertiende 
cd af te leveren. Het is nog nooit voorgeko-
men dat iemand alle Bachwerken op één 
orgel heeft gespeeld en vastgelegd. Het 
Dordtse Bachorgel is daarvoor uitermate 
geschikt. Het laat elke stem duidelijk horen. 

Bij de composities van Bach speelt qua 
klankkleur de gelaagdheid in het midden-
gebied een hele belangrijke rol. Dit orgel is 
zowel in de bas-, de midden- en bovenste 
regionen goed en is daarmee uniek in 
Nederland. De mooie akoestiek van de 
Grote Kerk past ook prima bij zijn muziek. 
Je hebt hier een nagalm van negen secon-
den. Je moet dus heel erg goed je best doen 
om de noten te articuleren, maar het biedt 
ook heel veel mogelijkheden voor expres-
sie. De muziek van Bach wordt vaak, ook 
door mensen die nooit in de kerk komen, 
herkent als religieuze muziek. Met name 
de Bachkoralen passen perfect tijdens en 
rondom kerkdiensten. Het gaat me te ver 
om te zeggen dat er eerst Bach was en 
toen het geloof. Maar wat mij betreft werd 
het geloof wel bevestigd door Bach. Ze 
noemen hem ook niet voor niets de vijfde 
evangelist. Het is muziek die met gehei-
men omgeven is, het heeft iets mystieks. 
Al vind ik de woorden van Albert Einstein 
ook wel mooi: Bach moet je spelen of naar 
luisteren en niet over praten. Zelf heb ik 
Bach van huis uit meegekregen. Mijn 
moeder was ook organist en we luisterden 
veel naar Bachcantates. Ik ben al mijn 
hele leven organist, maar als ik Bach echt 
wil begrijpen moet ik daar op studeren. 
Als vertolker van Bach ben je een tus-
senpersoon. Het is de kunst om zo zuiver 
mogelijk de bedoeling over te brengen die 
hij waarschijnlijk met een muziekstuk had, 
maar het blijft altijd een interpretatie.” 

“JE HEBT HIER 
EEN NAGALM 
VAN NEGEN 
SECONDEN”

“Als vertolker van 
Bach ben je een 
tussenpersoon”

Cor Ardesch (54) is de stadsorganist van Dordrecht. Als 
vaste bespeler van het speciale Bachorgel in de Grote 

Kerk,  wekt het geen bevreemding dat Ardesch zelf ook 
een gepassioneerd liefhebber van de componist is. 

38
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openden, wilden ze voor eens en voor 
altijd afrekenen met het geitenwol-
lensokkenimago van de vegetarische 
keuken. En daarin zijn ze meer dan 
geslaagd. Vanaf dag één weten bezoe-
kers de intieme, lichte lunchroom te 
vinden. Voor de heerlijke taarten, de 
goede koffie, de uitgebreide high tea 
(o.a. met een vers soepje, zelfgemaakte 
chocoladebonbons, bruschetta en 
natuurlijk heerlijke taartpuntjes, scones 
en brownies) en de lekkere desem-
broodjes, quiches en salades. Alles 
wordt ter plekke gemaakt van eerlijke, 
biologische seizoensproducten. En ook 
voor veganisten en mensen met een 
gluten- of suikervrij dieet toveren de 
dames allerlei lekkers uit hun kleine 
keukentje. Met hun Sandwich Venkel 
waren ze vorig jaar zelfs één van de 
vijf genomineerden voor het lekker-
ste lunchroombroodje van Nederland. 
Natuurlijk ontbreekt deze topper ook dit 
jaar tijdens het venkelseizoen niet op de 
Zusjeskaart! 

…hoe meer de trek in een donker biertje of 
goed glas wijn toeneemt. Struinend langs 
de winkels is het daarom goed opletten 
dat je bij het Scheffersplein niet per onge-
luk Stadscafé Rijke & Zn voorbijloopt. 
Achter de smalle, ossenbloedrode gevel 
van het 18e eeuws hoekpandje schuilt 
namelijk een sfeervol Belgisch biercafé 
dat je niet wilt missen. In het intieme 
‘Stads’, zoals het café in de Dordtse 
volksmond wordt genoemd, waan je je 
door de gemoedelijke sfeer in een tweede 
huiskamer. Het dikke velours gordijn 
achter de voordeur beschermt de gasten 

tegen het gure herfstweer en de drukte 
van buiten. Hier binnen heerst liefde voor 
bier en wordt er met zorg getapt. Je hebt 
er keuze uit zo’n dertig speciaalbieren, de 
een met een nog verleidelijkere omschrij-
ving dan de andere. Omdat donkere 
dagen om donkere bieren vragen, heeft 
het Stadscafé voor de liefhebbers deze 
herfst speciaal een La Trappe Bock een 
jaar extra op het vat laten rijpen. Toch 
liever iets anders? De koffie – geserveerd 
met Italiaans koekje, toefje slagroom en 
een glaasje ‘reebruine ogen amandel-
likeur’ – is ook pure verwennerij.

UITGAAN

Hoe later op de middag…

»
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Bij het wakker worden hoor je de 
regen tegen de ramen striemen. De 

verleiding om direct weer terug je warme 
bed in te springen is groot, maar een stevig 
ontbijt of een ultieme kop koffie zijn een 
betere remedie tegen een herfstblues. 
Bij Coffeelicious in de Wijnstraat, dat 

de knusse huiskamersfeer ademt van 
intieme New Yorkse koffiezaakjes, heeft 
Fiona Buitenhuis een walhalla voor kof-
fieliefhebbers gecreëerd. Dat bleef niet 
ongemerkt, want vorig jaar – binnen een 
jaar na opening – eindigde haar koffie op 
de elfde plek in de Nationale Koffie Top 100! 
De huisgemaakte zoete verleidingen zijn 
van de hand van moeder Joan. Haar Ierse 
roots proef je onmiskenbaar terug in het 
soda bread en de heerlijke scones. Al net zo 
divers als het koffie- en taartaanbod, zijn 
de Coffeeliciousbezoekers: kletsende vrien-
dinnen met latte’s en taart, zitten naast 
zakenmannen met dubbele espresso’s 

en een krantje. Het Lazy Sunday Breakfast 
(Amerikaanse pannenkoeken met ahorn-
siroop) is inmiddels ook een hit. Het mag 
duidelijk zijn: die gure herfstochtenden 
zijn hier met een hete chocolademelk met 
marshmallows, Frank Sinatra’s warme 
stem op de achtergrond en een onbetaal-
baar uitzicht op de Voorstraathaven meer 
dan prima door te komen! 

Vanaf tien uur ’s ochtend kun je ook 
terecht bij Zusjes, idyllisch gelegen aan 
de voet van de Grote Kerk. Toen Diana en 
Cheryl van Dongen zeven jaar gele-
den hun lunchroom bij de Pelserbrug 

We hopen natuurlijk allemaal op zo’n 
eindeloze Indian Summer, waarin we op 

de terrassen gretig iedere zonnestraal 
meepikken om straks de winter mee te 

trotseren. Maar mochten de herfstige buien 
toch al in aantocht zijn, dan telt Dordrecht 

gelukkig genoeg knusse ontbijt- en 
lunchzaakjes en gezellige cafés met lekkere 

donkere bockbieren waar we het druilerige 
weer spontaan vergeten.

Van buiten
naar binnen

Een goed 
begin van een 
donkere dag



Dordrecht maggezien

Wie de avond in kosmopolitische setting 
in wil luiden, moet nét iets buiten het cen-
trum zijn. Chique 19e-eeuws Parijs gemixt 
met hip, rauw Berlijn op een bijzondere 
locatie in Dordrecht: dat is Khotinsky, dé 
ontmoetingsplek in het Energiehuis. De 
imposante, lichte ruimte met een vijftien 
meter hoge nok heeft een industriële 
uitstraling en de grandeur van een ouder-
wets Parijs grand café. In deze voormalige 
machinehal waan je je in de gloriedagen 
van de vroegere energiecentrale en geniet 
je in ongedwongen sfeer van een heer-
lijke lunch, diner of een borrel. Wanneer 
de bladeren beginnen te verkleuren, 
beklimmen diverse muzikanten (van 
jazz tot singer-songwriter) op zondag het 
Khontinskypodium om je relaxte namid-
dag muzikaal te omlijsten. De uitgebreide 
wijnkaart laat je smaakpapillen reizen 
langs de fijnste wijnstreken, de cocktails 
brengen je in een instant vakantiesfeer en 
de charcuterie proeverij (drie salami’s, drie 
hammen en paté van Dordtse poldergans 

met vijgencompote en brood) is om bij 
te watertanden. Khontinsky staat garant 
voor een avond met wereldse allure.  
Maar aan elke mooie herfstdag komt een 
einde. Of toch nog niet. Je was op weg 
naar huis, maar het is lastig weerstand te 
bieden aan de sfeervolle uitstraling van 
Café De Vrijheid. Al ruim honderd jaar 
vormt het café op de hoek Noordendijk/
Noorderstraat een ontmoetingsplaats 
voor een bont palet aan mensen. Van oor-
sprong een traditioneel schippercafé, nu 
sinds jaar en dag een ontspannen kroeg 
voor bierliefhebbers waar jong en oud 
elkaar treft. Om te kletsen, een bordspel-
letje te spelen of een potje te poolen onder 
het genot van muziek en natuurlijk een 
lekker drankje. De grote, smakelijke tosti’s 
zijn inmiddels wijd en zijd een begrip. Het 
café doet zijn naam eer aan: de sfeer is 
ongedwongen en toegankelijk; hier wordt 
niet in hokjes gedacht. En wanneer het in 
de overige kroegen al donker is, brandt er 
in De Vrijheid altijd nog licht.  •
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Adressen
Coffeelicious Breakfast & Lunchroom
Wijnstraat 182
www.coffeelicious.nl

Zusjes, Biologische Delicatessen, 
Espresso en Lunch
Voorstraat 431 
www.zusjes.net

Stadscafé Rijke & Zn
Voorstraat 260
www.facebook.com/stadscafe.rijke

Café ‘t Peerdt
Nieuwstraat 30

Café Restaurant Merz
Korte Kalkhaven 3
www.caferestaurantmerz.nl

Khotinsky grand café - bistro - bar
Noordendijk 148
www.khotinsky.com

Café De Vrijheid
Noordendijk 12
www.cafedevrijheid.nl

Ook het publiek bij Merz vormt een 
wonderlijke melange, die in grote mate 
zorgt voor de bijzondere en vooral relaxte 
sfeer in het café/restaurant aan de Korte 
Kalkhaven, nabij de Grote Kerk. De tieners 
die er op woensdagavond met hun ouders 
het befaamde Prakkie voor ’n Prikkie 
komen eten, gaan er op zaterdagavond 
stappen met hun vrienden. De onderne-
mer die er met zijn zakenrelatie luncht, 
komt op zondagmiddag terug met zijn 
vrouw om te genieten van de live-muziek 
en een speciaalbiertje. Grote constanten 

zijn de knusse, retro-achtige huiskamer-
sfeer en de persoonlijke, gastvrije omgang 
van het personeel met de klanten. Zij 
zorgen ervoor dat je je in het ruime, oude 
pakhuis nooit een nummer voelt. Bij Merz 
zak je met een drankje weg in een van de 
comfortabele oude fauteuils terwijl je de 
zon langzaam weg ziet zakken in de Oude 
Maas: weinig plekken in Dordrecht waar 
de drukke dag zo fijn over gaat in de nog 
jonge avond. 
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Voor een tweede afzakkertje in de namid-
dag is het bij ‘t Peerdt aan het Statenplein 
ook goed toeven. Al ruim twintig jaar 
weet het café vernoemd naar het paard 
op de 18e-eeuwse gevel - een vast en 
vooral gemêleerd publiek te trekken. Van 
advocaat tot timmerman; de stamgasten 
treffen elkaar in dit ouderwets bruine café 
om de laatste nieuwtjes uit te wisselen en 
herinneringen op te halen aan het oude 
Dordrecht. Verhalen die ze overigens graag 
delen met nieuwe bezoekers die in het 
Anton Pieck-achtige pandje neerstrijken 
voor een koffie, biertje, een lekkere huisge-
maakte soep of broodje bal. Wie in is voor 
een avondje gezelligheid, is bij ’t Peerdt 
aan het juiste adres. Hier wordt vol vuur 
meegezongen met klassiekers uit de jaren 
zeventig en tachtig. Hazes en zijn levens-
liederen horen hier net zo bij het interieur 
als de paardenattributen aan de muur en 
de stamgasten aan de toog. 

De avond 
is jong
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“DORDTENAAR BEN 
JE MET ZIJN ALLEN, 
HET IS EEN STAD 
VOOR IEDEREEN” 
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Dordrecht door 
de ogen van...
Wat heb jij met Dordrecht?
“Ik ben geboren en getogen in de wijk 
Crabbehof. Ik voetbalde natuurlijk, maar 
mijn zus was als korfbalster bij Deetos 
jarenlang international. Een echte Dordtse 
sportfamilie dus. Ik heb altijd geweten dat 
ik mijn hele leven in Dordrecht wil blijven 
wonen. Ook toen ik naar andere clubs ging 
heb ik altijd mijn huis hier gehouden. Als 
ik weer thuis kwam, zette ik mijn auto in 
de garage en was ik weer op mijn plek. 
Ik geef mijn geld het liefste alleen uit in 
Dordrecht; uit eten ga ik sowieso alleen 
hier. Mijn vrouw heeft dat nog sterker, zij 
is een echte Dubbeldamse. De bakker, 
de  loodgieter, de schilder, alles moet uit 
Dubbeldam komen. Ik kijk dan in ieder 
geval nog in de hele stad.”

Wat karakteriseert de stad en 
de inwoners?
“Dordtenaren zijn heel trouw en eerlijk. Ik 
heb niet de indruk dat we hier kritischer 
zijn dan elders, maar je hebt hier wel een 
klein groepje azijnzeikers. Die branden 
alles af wat buiten hun eigen kringetje valt 
af. Daar heeft FC Dordrecht ook last van 
gehad, buitenstaanders die zonder kennis 
van zaken zeiden dat het nooit wat met de 

club zou worden. Ik gun de stad juist alles. 
Het is toch fantastisch dat Kunstmin straks 
weer open gaat, dat de Hawks honkbal op 
het hoogste niveau spelen en dat we een 
prachtige accommodatie voor het ijshoc-
key hebben? Dordtenaar ben je met zijn 
allen, het is een stad voor iedereen.”

Hoe zit het met de eilandmentaliteit?
“Daar ben ik trots op. Toen ik onlangs 
met mijn beste spelers Ojo en Peersman 
een leaseauto moest uitzoeken heb ik 
hen nog gekscherend uitgelegd dat het 
voor mij een hele stap is om de brug naar 
Zwijndrecht over te gaan. Maar echt, als 
er hier een Republiek zou komen, zodat 
Dordrecht apart komt te staan van de rest 
van Nederland, ben ik vóór.”

Uitgaan in je eigen stad, hoe was 
dat als jongere?
“Je ging natuurlijk naar discotheek Fame. 
En op donderdag en vrijdagavond was het 
ook altijd hartstikke druk in de Klander 
Muelen. De periode dat ik echt uitging was 
voor mij wel redelijk snel afgelopen omdat 
ik topsporter werd, al ging ik natuurlijk 
nog wel eens met ploeggenoten van FC 
Utrecht stappen in Amsterdam.”

Wat zijn de bijzondere plekken 
in Dordrecht waar je vaak te 
vinden bent?
“In Bellevue eet ik vaak een uitsmijter. 
Het uitzicht op het drierivierenpunt is echt 
uniek. Verder kom ik graag in Scheffer’s 
Huyskamer en in de Kazerne waar mijn 
zwager de scepter zwaait. Ik kan er 
ook van genieten om op zaterdag over 
de markt te lopen. Iedereen herkent je, 
maar ik verbeeld me niets. Er staan ook 
vrienden van me op de markt met wie ik 
vroeger op school heb gezeten. Het is altijd 
mooi elkaar weer te zien.”

Heb je nog heimelijke genoegens 
in Dordrecht?
“Het is niet echt heimelijk maar ik kom 
graag in de Biesbosch. Ik vind het daar 
zo mooi, dat ik er helemaal tot rust kom, 
alleen of met de honden. Mijn vrouw is 
’s avond vaak nog aan het werk; op de 
terugweg neemt ze dan vaak wat voor me 
mee bij de enige supermarkt in Dordrecht 
die iedere dag tot 21.00 uur open is. 
Koekjes of zo. Het zijn maar kleine dingen, 
maar daar gaat het toch om?”  •

Dordrecht is bijzonder dichtbij en iedere Dordrecht 
maggezien vragen we een bekende of minder 
bekende Dordtenaar naar wat voor hem of haar 
de stad bijzonder maakt.
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BLOEDDORSTIGE LUMEY
Het Hof sleept, met een spannend en 
actueel filmintro, bezoekers de historie 
in. Theu Boermans, onder meer bekend 
van de musical Soldaat van Oranje, 
regisseerde de vijftien minuten durende 
rolprent en topacteur Cees Geel nam de 
vertolking van de bloeddorstige Lumey 
op zich. De draaidagen vonden in de 
zomer plaats. Tweehonderd dolenthou-
siaste inwoners van de Drechtsteden 
mochten als opstandelingen figureren.

DONDEREND GERAAS
Een slaapverwekkende uitstal-
ling van relikwieën vind je nergens 
in het gebouw. Ook de andere pijlers 
waarop het moderne Nederland rust, 
zijn absoluut audiovisuele spektakels. 
Expositieruimte De Fonkeling in de 
gewelven belooft nog enigszins een 
kalme tocht, maar schijn bedriegt. Bij 
de volgende stop, De Storm, krijgt de 
bezoeker met donderend geraas de 
Sint-Elisabethsvloed over zich heen. Het 
water reikt tot aan de ramen. De over-
stroming uit 1421 is de eerste in een reeks 
die eindigt bij de watersnoodramp van 
1953. De Sint-Elisabethsvloed was voor 
Nederland het begin van een lange strijd 
tegen het water.  

PERSOONLIJK PROFIEL
In de zaal De Overtuiging, het domein 
van de Synode van Dordrecht (1618-
1619), betrekt het museum de bezoeker 
opnieuw actief bij de geschiedenis. Welk 
geloof hang je aan? Hoe oud ben je? Aan 
de hand van een persoonlijk profiel, zie 
je hoe je leven er eeuwen geleden uitzag. 

De Synode van Dordrecht oefende daar 
zo haar invloed op uit, ze maakte een 
einde aan geschillen tussen remonstran-
ten en hun tegenstanders. En passant 
werd in Het Hof besloten de Bijbel in het 
Nederlands te vertalen, een eerste en 
onmisbare stap naar een gemeenschap-
pelijke taal. 

Meer informatie: www.hethofdordrecht.nl
Tijdens de Open Monumentendagen 
op 13 en 14 september zijn delen van 
Het Hof al gratis te bezoeken. 
Opening maart 2015 
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CULTUUR

AAN DE HAND VAN 
EEN PERSOONLIJK 
PROFIEL, ZIE JE HOE 
JE LEVEN ER EEUWEN 
GELEDEN UITZAG 

Hof maakt 
geboorte Holland 
tot een spektakel

Onze taal, vrijheid en staatsvorm hebben Het 
Hof als kraamkamer. De klinkende slogan ‘Het 

Hof van Dordrecht, waar Nederland begon’ 
past het museum in wording dan ook prima. 

Vanaf maart 2015 kun je kennismaken met de 
bouwstenen van ons land en dat wordt een 

ervaring die je niet snel gaat vergeten.
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Sta je rustig in een expositiezaal, 
knalt er een ingelast journaal 

de ruimte in. Nieuwslezer Rik van de 
Westelaken meldt dat er ongeregeldhe-
den zijn in de stad. Beelden van morrende 
bewoners, die hun grieven in onvervalst 
Dordts uiten, komen voorbij. Er zijn ook 
mannen met ‘oortjes’ en zonnebrillen te 
zien. Ze stappen in geblindeerde auto’s, 
die even later op Het Hof voorrijden. In de 
beroemde Statenzaal is de toeschouwer 
deelgenoot van een vergadering over de 
stand van het land. 

Dan valt het licht uit. Als de kaarsen aan-
gaan, dragen de hoofdrolspelers opeens 
zestiende-eeuwse kleding. Uit 1572 om 
precies te zijn, want de bezoeker woont de 
geheime Eerste Vrije Statenvergadering, 
die in Het Hof werd gehouden, bij. 
Vertegenwoordigers van twaalf steden, 
een afgezant van Willem van Oranje en 
watergeuzenleider Lumey plannen de 
opstand tegen de Spaanse overheerser. 
De oorlog zou daarna officieel nog 76 jaar 
duren, maar de basis voor een vrije staat 
was gelegd.
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ACTIVITEITEN

200 jaar 
koninkrijk

Ter gelegenheid van de viering van 200 
jaar Koninkrijk der Nederlanden is er op 
donderdag 20 november de modeshow 
WIJ Koninkrijk der Nederlanden in het 
Energiehuis. De bijzondere ontwerpen van 
pas afgestuurde modeontwerpers (2010 
2014) uit het hele Koninkrijk  (Nederland, 
Aruba, Curaçao en de bijzondere gemeenten 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba) moeten op 
een eigentijdse manier het WIJgevoel onder 
de Nederlanders  verbeelden. Dit moet een 
presentatie opleveren waarbij eigentijdse 
modevormgeving op een bijzondere wijze 
samengaat met een overzicht en tijdsbeeld 
van de Nederlandse geschiedenis en cultuur.

De ingezonden conceptvoorstellen 
worden tijdens een eerste selectieronde 
eind september door een deskundige 
jury beoordeeld. De finalisten mogen 
uiteindelijk deelnemen aan de vorstelijke 
modeshow in het Energiehuis. Zij zul
len hun concept vertalen in een kleine 
uitgewerkte collectie. De collectie die door 
de jury als beste wordt beoordeeld, zal 
bekroond worden met een hoofdprijs van 
5.000 euro.

Energiehuis, Noordendijk 148
Donderdag 20 november 2014
ww.stichtingintermezzo.nl/wij200

Het Dordtse Teeken genootschap Pictura 
heeft als oudste kunstenaargenootschap 
van Nederland een bijzondere band met 
ons Koninklijk Huis. Kunst van beroemde 
Picturanen als Abraham van Strij en Johannes 
Schotel was populair aan het hof. Bovendien 
waren Koningin Wilhemina en haar doch
ter Juliana jarenlang beschermvrouwe van 
Pictura. Het kunstenaarsgenootschap viert 
de band met de speciale tentoonstelling ‘200 
jaar koninkrijk  200 jaar (schilder)kunst’.

De tentoonstelling is een confrontatie tus
sen het werk van Picturanen uit het begin 
van de negentiende eeuw en Picturanen 
van nu. Tien werken van Picturaleden uit de 
negentiende eeuw worden als uitgangspunt 
genomen. Het  zijn stuk voor stuk werken 
die behoren tot de sentimentele kunststro
ming Romantiek. Er was begin negentiende 
eeuw een hernieuwde belangstelling voor 
de vaderlandse geschiedenis, historische 
bouwstijlen en de vroege schilderkunst. Ook 
toenmalige leden van Pictura wilden het 
Hollandse benadrukken en namen een voor
beeld aan zeventiendeeeuwse meesters. 

Veertig hedendaagse Picturaleden hebben 
zich op hun beurt weer laten inspireren door 
de kunst van het begin van de negentiende 
eeuw. Zij konden elk kiezen uit een van de 
tien negentiendeeeuwse werken om hun 
eigen werk op te baseren. Daarbij wordt het 

begrip (schilder)kunst  ruim geïnterpreteerd. 
Uiteindelijk zijn er van iedere oude mees
ter vier eigentijdse interpretaties te zien, 
met dankzij een samenwerking met het 
Dordrechts museum het originele werk 
ernaast.  

Vorstelijke modeshow 

De tentoonstelling ‘200 jaar koninkrijk - 200 jaar (schilder)kunst’ is van 13 september 
t/m 9 november 2014 te zien in Pictura, Voorstaat 190 - 192
Openingstijden: woensdag tot zondag 13:00 - 17:00 uur
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Uitagenda
Aan evenementen is de komende maanden weer geen gebrek. 
Dordrecht maggezien haalt alvast wat krenten uit de pap.

Een verlaten hotellobby, een bushokje 
waarin niemand zit, een plein waarop geen 
mens te zien is. De Dordtse kunstenaar 
Ton Kraayeveld (1955) schildert en tekent 
een wereld waarin kantoren, wachtruim
tes, kasten, koffers, patronen, logo’s en 
losse woorden veelvuldig voorkomen. Het 
is een lege wereld waarbij de kijker in het 
ongewisse blijft. Is die vergaderkamer met 
meubilair een kamer in een Nederlands 
kantoor of een verwijzing naar de kan
toren van de Stasi in Oost Berlijn? Met 
de tentoonstelling UMZUG presenteert 
het Dordrechts Museum een keuze uit 
Kraayeveld’s werk van de laatste tien jaar. 

Weten welke kunst de gemiddelde bezoe
ker van het Dordrechts Museum het mees
te boeit? Kom dan naar de tentoonstelling 
Graag Gezien, een collectie van oude en 
nieuwe kunst het depot. Voor deze ten
toonstelling kozen bezoekers favorieten 
die zij graag weer voor het voetlicht wilden 
brengen: schilderijen, tekeningen, prenten 
en foto’s die zelden ‘op zaal’ te zien zijn. 

UMZUG is nog tot 5 oktober te zien in het 
Dordrechts Museum. De tentoonstelling 
‘Graag Gezien’ is nog tot 26 oktober te 
bewonderen. 
www.dordrechtsmuseum.nl

2x Dordrechts Museum

DrechtStadLoop
Op zondag 26 oktober vindt de traditionele 
DrechtStadLoop plaats. Deelnemers rennen 
vanuit de historische binnenstad via de wij
ken OudKrispijn, Crabbehof, en Wielwijk naar 
het zuidelijkste puntje van Dordrecht om dan 
via de wijken Sterrenburg, Dubbeldam en 
Stadspolders weer de finish te bereiken in 
hartje Dordrecht op het Statenplein. 

Inschrijven voor dit sportieve evenement 
kan nog tot 18 oktober via 
www.drechtstadloop.nl

Amusetour
Dat Dordrecht op culinair gebied het nodige 
te bieden heeft, zal zondag 16 november blij
ken tijdens de Amusetour. Acht Dordtse res
taurants zetten dan hun beste beentje voor 
en laten je met fijne hapjes amuses en 
een bijpassend glaasje witte wijn (hernieuwd) 
kennis laten maken met hun gerechten. De 
deelnemende restaurants zijn Zest, Divas, De 
lachende gans, Crimpert Salm, Steakproef, 
Eataly, Art&Dining en Bellevue. De gasten die 
de amusetour willen afleggen worden ver
deeld over de restaurants en lopen allemaal 
een eigen route zodat ze na afloop overal 
wat geproefd hebben. 

Deelname aan de Amusetour kost € 45. 
Reserveren is alleen mogelijk via 
www.amusetour.nl

Wereld Dovendag
De Dordtse binnenstad is op zaterdag 
27 september het decor voor de Wereld 
Dovendag.  De organiserende stichting 
Welzijn Doven Dordrecht (Dorswedo) pakt 
flink uit met onder meer een dovenmarkt, 
een kunsttentoonstelling door dove kun
stenaars en diverse straatoptredens. Verder 
is een speciale dansvloer met een trilplaat 
waarop dove en horende dansliefhebbers de 
voetjes van de vloer kunnen doen. Dordrecht 
heeft vanuit het verleden een band met de 
dovengemeenschap. Van 1899 tot 1926 was 
het doveninstituut Effatha in de binnenstad 
gevestigd. Een dovenklasje zal uitbeelden 
hoe het dovenonderwijs in die tijd eruit zag. 

Meer informatie over de Wereld Dovendag 
vind je op www.werelddovendag2014.nl
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er op 13 september een ‘garage sale’ is in Kunstmin waar je de 
originele ukelele van Brigitte Kaandorp op de kop kunt tikken

dat de uitagenda voor Dordrecht voor het najaar weer goed gevuld is, 
       kijk voor alle activiteiten op www.uitagendadordrecht.nl

Sinterklaas dit jaar vanaf 18 november 
        weer op de Voorstraat (Noord) 144 woont

er ook dit najaar weer speciale 
Yoga-sessies zijn in Weizigt

dat de programmering van Bibelot voor het nieuwe seizoen weer mooie namen bevat.            
  Zo geeft Nielson dit jaar in Bibelot een speciaal eindejaarsconcert, maar ook   
Di-Rect, Waylon en Jett Rebel nemen gedurende het seizoen plaats op het podium.

Dat de Nieuwstraat op 14 september weer vol staat 
met lange tafels voor het Pastafeest

je op de website wonenindordrecht.nl terecht kunt 
   als je op zoek bent naar een nieuwe woning

je heerlijk vegetarisch, lactose- en glutenvrij kunt 
lunchen bij Puur Eten en Drinken op de Voorstraat 171

dat Dordrecht er vanaf 12 september er een nieuwe uitgaansgelegenheid 
bij heeft met het 52wekenfeest café aan de Prinsenstraat

Op 13 september kunst, cultuur en muziek voor jong en oud centraal staat op 
de Voorstraat-Noord tijdens Voorstraat-Noord Festival. Er zijn verschillende podia 

met pop-, blues- en jazzmuziek, kinderactiviteiten en workshops.

Over Dordrecht gesproken
   Het is bijzonder dat:

Lees de nieuwe editie als eerste 
online en download het Dordrecht 
maggezien gratis in de appstore of 
kijk op www.dordrechtmaggezien.nl

Kun je niet wachten 
op de volgende editie? 
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Je tickets voor Bibelot, Schouwburg Kunstmin, Muziekstroom 
en evenementen koop je net zo gemakkelijk in de binnenstad.

Ook tickets voor het theater 
en concerten koop je bij 
intree Dordrecht I VVV.


