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Een royaal welkom
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Het kan geen kwaad om je appeltjes eens mooi op te poetsen, zeker 
als het Koning Willem-Alexander en zijn gezin heeft behaagd om de 
eerste Koningsdag nieuwe stijl te vieren in de stad.  In een paar uur tijd 
kreeg ons staatshoofd een rondleiding langs de bekende smaakma-
kers –letterlijk en figuurlijk- van Dordrecht. Van de imposante Grote 
Kerk tot aan het Hof waarin ons belangrijke verleden tot leven komt. 

Ook nu het gewone leven weer is teruggekeerd, valt er nog heel 
wat te genieten in onze stad. Natuurlijk kun je, met dit Dordrecht 
maggezien in de hand, de koninklijke route nog eens dunnetjes over 
doen en alle bijzondere plekken die we de koning voorschotelden 
zelf ervaren. Maar ook van de gebaande paden af is er in Dordrecht 
veel leuks te ontdekken. Wat te denken van het nieuwe Nationaal 
Onderwijsmuseum, de verrassende winkels die de Voorstraat-West  

verlevendigen en de lunchcultuur die met een reeks nieuwe zaken 
steeds meer om zich heen grijpt?  

De komende maanden hoef je de stad niet uit om jezelf te verma-
ken. Als vanouds breekt het evenementenseizoen weer los. Voor 
iedere smaak is er wel wat. Of je nu van klassieke muziek houdt, 
van een leuke alternatieve band uit de regio of eens van dichtbij wilt 
ervaren of die band uit De Wereld Draait Door nou echt zo goed is.  
Het leukste is misschien nog wel om gewoon op pad te gaan en je te 
laten verrassen door alles wat hier bijzonder én dichtbij is.

Nog heel veel mooie zomerdagen te gaan!

Redactie Dordrecht maggezien

Een aandeel in elkaar

rabobank.nl/drechtsteden

Iedere vrijdagmiddag organiseren wij van 13.00 tot 17.00 uur een inloopmiddag op

ons kantoor in Zwijndrecht. Loop binnen en stel uw hypotheekvragen. 

Wij helpen u graag verder. 

Een goede hypotheek begint met een vrijblijvend gesprek.

Kom naar onze
inloopmiddag in
Zwijndrecht.

Hypotheek-
vragen?
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De komende maanden zijn er weer tal 
van een- en meerdaagse festivals in 
de stad. Binnen en buiten en voor alle 
muzieksmaken. 
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Het hippe Westen
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meer met nieuwe speciaalzaken en 
hippe tenten voor een eerlijke bak koffie 
en meer. Ontdek onze ‘Westzijde’. 
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van de Concept Store werd deze droom 
van ondernemerschap waarheid.

20
Holland op z’n mooist
De manier waarop de schilders van 
de Haagse School het Nederlandse 
landschap eind 19e eeuw afbeeldden, 
bepaalt tot vandaag de dag wereldwijd 
het beeld van ons land. Onder meer 
in het Dordrechts Museum is een 
overzichtstentoonstelling te zien. 

40 
Onderwijsmuseum gaat open 
voor bezoekers
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Dordtse smaakmakers
Dordrecht is op restaurantgebied weer een 
paar echte smaakmakers rijker. Ook telt de 
stad steeds meer bijzondere lunchtentjes 
waar je terecht kunt voor heerlijke broodjes 
en meer. 

28
Lekker begin van het weekend
Het zit er bij veel werknemers ingebakken. 
Op vrijdagmiddag de week met je collega’s 
afsluiten met een hapje en drankje. Vier 
populaire vrijmiboplekken nader belicht. 
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Dordrecht in een ander perspectief 
In Dordrecht is op straatniveau veel moois 
te bewonderen. Achter deze straten liggen 
vaak verborgen steigers die verrassende 
doorkijkjes geven.
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Dordrecht door de ogen van…
Leuk natuurlijk al die mooie praatjes over 
Dordrecht, maar wat vindt een echte 
Dordtse nou zelf van haar stad? Singer-
songwriter PollyAnna verklapt haar heimelijke 
genoegens.
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Opening Hof van Nederland 
Dordrecht is een museum van landelijke 
betekenis rijker. Het Hof van Nederland leidt 
op spannende wijze langs momenten in de 
geschiedenis waarin Dordrecht de hoofdrol 
speelde.
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Stijlvol gekleed onder de lentezon
Wat moet je dit seizoen aan om er stijlvol 
en modebewust bij te lopen? Vier Dordtse 
modezaken kleedden evenveel mannen en 
vrouwen van top tot teen aan.  
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In de voetsporen van Koning 
Willem-Alexander 
De eerste Koningsdag nieuwe stijl is achter 
de rug. Ook zonder Koning Willem-Alexander 
en Koningin Maxima is de route die zij door 
Dordrecht aflegden meer dan de moeite waard. 
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Dordtse Dolle van de hoek
Verre reizen zijn een inspira-
tiebron voor koffiebar Heer & 

Meester. Eigenaar Ruben Verplakke 
trok door Australië, Zuidoost-Azië, 
Zuid-Afrika en de Verenigde Staten, 
ademde alle geuren en kleuren 
diep in en vertaalde zijn indrukken 
naar een bijzonder koffieconcept. 
Het viel hem tijdens zijn reizen op 
dat koffiedrinken veel meer was 
dan een sobere ochtendhandeling. 
Mensen gingen speciaal de deur uit 
voor koffie en namen er dan gelijk 
een vers gebakken broodje, gebakje 
of zelfs ijs bij. Niet zelden van 
biologische makelij. “Verantwoord 
genieten was een paar jaar geleden 
al ingeburgerd in de wereldhoofd-
steden. De behoefte aan lekkernijen 
die met eerlijke, verse ingrediënten 
zijn gemaakt, groeit gelukkig nu 
ook in Nederland.”
Ruben Verplakke koppelde beleving 
aan biologisch en gaf zijn ontdek-
king gestalte in een monumentaal 
pand op de hoek van de Leuvebrug, 

de uiterste punt van Voorstraat-
West. Wie plaats neemt in het 
souterrain van de koffiebar, ziet de 
betimmerde rondvaartboten van 
Barone op ooghoogte voorbij varen. 
Gasten kunnen ook op de tweede 
verdieping hun latte macchiato, cort-
ado, cappuccino of natuurlijk gewone 
koffie drinken. De koffiebonen zijn 
biologisch geteeld in Brazilië en 
Guatemala. Ook de broodjes, gebak 
en schepijs -vers gemaakt met melk 
van de Jersey-koe- hebben een 
eerlijke signatuur. Verplakke kreeg 
steeds vaker de vraag of hij een 
biologische versnapering met een 
Dordts tintje kon serveren. Dat wer-
den de huisgemaakte  soes Dordtse 
Dolle en diens hartige tegenhanger 
Dordtse Dwaze. “Ze zijn vanaf de 
lente weer verkrijgbaar. Misschien 
wel buiten, want ik wil graag aan de 
brugzijde een terras creëren.”

Heer & Meester  |  Voorstraat 489 
www.heer-en-meester.nl

Winkelen tegen de achtergrond 
van de Grote Kerk

Het Hippe 
Westen
Voorstaat-West is voor veel dagjesmensen de 
toegangspoort tot het winkelhart van Dordrecht. 
Ze stappen van de waterbus af of hebben net de 
Grote Kerk bezocht en belanden in een wereld van 
hippe koffietentjes, modieuze speciaalzaken en 
ambachtelijke winkels. Dit is onze westzijde!
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Meubels met 
vleugje rock-‘n-roll

Wat hebben Albert Einstein, een 
engel, koplampen en de Britse vlag 

met elkaar gemeen? Helemaal niets, maar 
Gewoon Mooi Wonen smeedt ze tot een 
spannende eenheid. Modern eclectisch 
heet dat in interieurtermen, eigenaar 
Kees de Leeuw houdt het bij ‘kopen wat 
hij zelf mooi en bijzonder vindt’. Zo kan 
het gebeuren dat een ijzeren dressoir met 
koplampen zich naast een uitbundige 
hengellamp vlijt en een engelenbeeld 
vriendschap met een Louis-Quinze-stoel 
in Union Jack-bekleding heeft gesloten. 
Ze bevinden zich in het gezelschap van 
ontwerpklassiekers die nét even anders 
zijn. “Het zijn nieuw gemaakte replica’s 
van beroemde designstukken”, legt De 
Leeuw uit. “Mijn focus neigt nu naar de 
zeventiger jaren, maar ik houd trends altijd 
in de gaten. Misschien ben ik over vijf jaar 
helemaal jaren tachtig”. 

Een punk-mode-icoon als Vivienne 
Westwood zou zich in elk geval thuis 
voelen tussen de collectie meubels en 
woonaccessoires met een twist. Ze kan 
dan meteen haar dagelijkse koppen kof-
fie en thee drinken, want die zijn gratis 
bij Gewoon Mooi Wonen. De winkel heeft 
ook nog eens openingstijden die je in een 
metropool verwacht: zeven dagen per 
week. En er staat een nieuwe zinderende 
uitbarsting van creativiteit voor de deur. 
Kees de Leeuw heeft zijn zinnen gezet op 
twee aanpalende panden. Daar moet een 
brasserie annex kunstpodium verrijzen. 
“Als je tegenwoordig een fysieke winkel 
opent, moet het iets bijzonders zijn. In juli 
wil ik de brasserie openen. Het kleinschali-
ge podium is voor amateurs en gearriveer-
de artiesten. Een dichter, gitarist, beeldend 
kunstenaar of bloemist, alles kan.”

Gewoon Mooi Wonen  |  Voorstraat 410  
www.gewoonmooiwonen.nl

WINKELEN
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Sprookjes in 
hout en wol

Juffrouw Pollewop heeft in april haar 
koffers ingepakt en is naar Voorstraat-

West afgereisd. Haar voormalige locatie aan de 
Oranjestraat voldeed een aantal jaren prima, 
maar de duurzame speelgoed- en hobby-
winkel loopt inmiddels zo goed, dat ‘juffen’ 
Maaike Bonnier en Mette Korteland een groter 
onderkomen nodig hadden. En wat een winkel 
is het geworden, het assortiment van Pollewop 
baadt in het licht achter een prachtige glazen 
gevel. De juffen hebben nu eindelijk ruimte 
voor grotere artikelen als bakfietsjes en pop-
penwagens. “We konden meteen een nieuwe 
duurzame baby- en schoollijn introduceren”, 
vertelt Maaike Bonnier. “Op de tweede ver-
dieping houden we ook nog cursussen, zoals 
poppen maken en vilten.”  
Van de kleinste hangertjes en portemon-
neetjes tot complete sprookjesbossen en 
kabouterwerelden, ze zijn eerlijk gemaakt met 
natuurlijke materialen als hout, wol, papier 
en katoen. Deze bewuste keuze is niet alleen 
goed voor mens en milieu, ze levert volgens 
Maaike Bonnier tevens inspirerend speelgoed 
op. “Wij verkopen graag speelgoed dat de 
creativiteit aanwakkert, kinderen uitdaagt, dat 
doet het standaard plastic speeltje meestal 
niet. Mooi speelgoed heeft waarde. Dat gooi 
je niet weg, maar geef je graag door aan een 
ander.” Maaike en Mette begonnen in 2010 
met de zaak aan de Oranjestraat, twee jaar 
later volgde de online verkoop. Toch blijft een 
échte winkel onovertroffen, vindt Maaike. 
“Sfeer vind je niet op een website, wel in een 
winkel. Sommige klanten rijden het hele land 
door om ons te bezoeken. Uiteraard komen ze 
voor onze spullen, maar ook voor het advies 
en de gezelligheid.”

Juffrouw Pollewop  |  Voorstraat 481 
www.juffrouwpollewop.nl

WINKELEN
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Het rijke gevoel herleeft
Onberispelijk gekleed in driedelig 
pak, zakhorloge aan de ketting in 

het gilet, verwelkomt Richard Dries de 
bezoekers van Scheer & Schuim. Een 
walhalla voor de verzorgde dame en heer, 
waar de schappen zijn gevuld met fris en 
robuust geurende scheerzepen, oliën, crè-
mes en aftershaves. Aan de andere zijde 
van de speciaalzaak blinken vlijmscherpe 
barbiersmessen en klassieke houders 
voor losse mesjes. Richard Dries toont het 
oerscheermes, de Safety Razor, ontwik-
keld in 1847. “Dit ontwerp is nooit meer 
verbeterd. Haren gaan tussen al die lagen 
van moderne mesjes zitten, waardoor 
je minder glad scheert, maar de Safety 
Razor kent dat probleem niet. Sommige 
mensen zijn bang zich ermee te snijden, 
maar dit mes is juist gemaakt om dat 
risico te beperken.”    

Richard Dries liep al een tijdje rond met het 
idee over een zaak waar vakmanschap de 
hoofdrol speelt. Het viel hem op dat man-
nen er doorgaans bekaaid vanaf kwamen 
bij kapperszaken en parfumerieën. Toen 
strak gesneden kapsels en gevormde snor-
ren en baarden weer in de mode raakten, 
greep hij zijn kans. Scheer & Schuim laat 
sinds dit najaar het rijke gevoel van welda-
dige verzorging herleven. “Je hebt  maar een 
flintertje scheercrème nodig”, zegt Dries, 
terwijl hij met een kwast en water in een 
kommetje een geurige zeep fabriceert. “Als 
je denkt ‘dit is te weinig’, dan is het precies 
goed.” Hij wijst op een doosje in één van de 
schappen. “Aluin, wie kent het nog? Voor na 
het scheren. Zo’n blokje lost alle zeepresten 
op en werkt prima tegen huidirritatie.”    

Scheer & Schuim  |  Voorstraat 413  
www.scheerenschuim.nl
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“Als het Hof van Nederland in 
Amerika had gelegen, zou het een 

bedevaartsoord zijn waaraan je miljoenen 
kunt verdienen.” Woorden van deze strek-
king zei de mediagenieke historicus en 
Amerika-deskundige Maarten van Rossem, 
toen hij eerder dit jaar voor een televisie-
programma samen met zijn broer en zus 
Dordrecht met een bezoekje vereerde.

EERSTE VRIJE STATENVERGADERING 
Dat mag misschien wat overdreven klin-
ken, maar feit is dat Dordrecht en het Hof 
in het bijzonder, onbetwist een belangrijke 
rol hebben gespeeld in de vaderlandse 
geschiedenis. Waarbij het jaar 1572 direct 
in het oog springt. Nadat de Spaanse 
‘zetbaas’ Alva dankzij de watergeuzen op 
1 april zijn bril verloor in het vestingstadje 

Den Briel, volgde een paar maanden later 
de ‘ontzetting’ van Dordrecht. 
Amper een maand later werd uitgerekend 
hier, in de oudste stad van Holland, de 
Eerste Vrije Statenvergadering gehouden. 
“Het was behoorlijk gewaagd om zo’n 
bijeenkomst bijeen te roepen”, vertelt 
Jan Alleblas, als archivist en bibliotheca-
ris werkzaam bij het Regionaal Archief 
Dordrecht, “want dat mocht eigenlijk alleen 
de landsheer (toen Filips II) doen”. 
De belangrijkste reden om samen te 
komen was om de opstand onder leiding 

van Willem van Oranje te coördineren en 
geld in te zamelen om te vechten tegen de 
Spanjaarden. Op aandringen van Willem 
van Oranje werd tijdens de vergadering 
ook de vrijheid van godsdienst vastgelegd 
voor zowel protestanten als katholieken. 
De betekenis van die Eerste Vrije 
Statenvergadering staat volgens Alleblas 
buiten kijf. “Als die niet had plaatsgevon-
den zou de strijd tegen de Spanjaarden 
misschien wel doodgebloed zijn. Dit 
was de opmaat tot de onafhankelijke 
Nederlanden.”

Opening Hof van Nederland

Maanden is eraan gewerkt. Nu is het eindelijk zover: het Hof van 
Nederland is open voor publiek. Niemand minder dan Koning Willem-
Alexander en Koningin Maxima verrichtten tijdens Koningsdag 
de officiële opening. Het Hof van Nederland is een belevenis. Een 
moderne interactieve en multimediale expositie die bezoekers drie 
belangrijke mijlpalen in de Nederlandse geschiedenis laat herbeleven.

1110

CULTUUR

“ALS DE VERGADERING NIET HAD PLAATSGEVONDEN 
ZOU DE STRIJD TEGEN DE SPANJAARDEN MISSCHIEN 
WEL DOODGEBLOED ZIJN.”

“We hebben echt 
wat te laten zien”

»
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plaats omdat het redelijk geïsoleerd lag en er 
weinig onlust werd verwacht.” 
De kerkruzie zelf werd door de Synode niet 
opgelost. Belangrijker voor ons land was 
het besluit tijdens de Synode om de Bijbel 
vanuit het oorspronkelijke Hebreeuws, 
Aramees en Grieks te vertalen naar het 
Nederlands. “Dat was een belangrijke stap 

voor de ontwikkeling van het Nederlands 
als taal”, aldus Alleblas. “Iedereen die 
kon lezen, las in die tijd de Bijbel en de 
verzamelde werken van Jacob Cats. Het 
bijzondere van de Statenvertaling was dat 
hij voor alle Nederlandse gewesten gold.” 

In het Hof van Nederland worden zegs-
wijzen die we allemaal kennen dankzij de 
Statenvertaling,  op een bijzondere wijze 
uitgelicht. Daarnaast is er een prominente 
plek voor het bekende schilderij ’De Synode 
van Dordrecht’ van Pouwel Weyts de Jonge 
en zijn ook de gedrukte notulen van deze 
belangrijke vergadering terug te lezen.

DE STORM
Nederland zou Nederland niet zijn zonder 
de overstromingen van 1421 en 1953. Die 
kunnen bezoekers herbeleven in De Storm: 
het derde grote thema van het Hof van 
Nederland. Bloemendal: “Dit deel van de 
expositie laat zien hoe groot de invloed 
van het water op Dordrecht is geweest. 
Bezoekers ervaren die invloed letterlijk 
als zij met donderend geraas de Sint-
Elisabethsvloed over zich heen krijgen. Dit 
deel van het museum zal zeker ook jonge 
bezoekers aanspreken.” 

“De Sint-Elisabethvloed was een ramp 
van ongekende proporties”, aldus Jan 
Alleblas. “Op dat moment was Dordrecht 
op het toppunt van haar roem en een van 
de belangrijkste steden van Nederland. 
Door de Sint-Elisabethsvloed verloor 
Dordrecht haar achterland en door het 
ontstaan van nieuwe waterwegen konden 
de schepen hun stapelverplichting -een 

soort belasting- omzeilen. Als oudste 
stad van Holland bleef Dordrecht nog wel 
van belang, maar zonder die ramp was 
Dordrecht misschien wel de hoofdstad van 
ons land geworden.”

De watersnoodramp van 1953 leverde 
Dordrecht vooral veel waterschade op. De 
eerste berichten over de overstroming kwa-
men hiervandaan. Alleblas: “Ook werden 
hier veel slachtoffers tijdelijk opgevangen 
en werd de hulpverlening aan de getrof-
fen gebieden gecoördineerd. Beide rampen 
laten zien hoe belangrijk watermanage-
ment tot op de dag van vandaag is.” 
Het Hof is een brug tussen verleden en 
heden. Dat is wat Geesken Bloemendal 
fascineert aan dit bijzondere gebouw. 
“Deze plek belichaamt als geen andere 
de bloeiperiode van Dordrecht. Voor 
Dordtenaren van nu is het een plek waar 
geleefd wordt. Ik bracht mijn kinderen hier 
naar de peuterschool en veel Dordtenaren 
zijn op deze plek getrouwd. Ik vind dat we 
trots mogen zijn op wat er hier allemaal te 
vinden is aan kunst, cultuur en historie. We 
hebben echt wat te laten zien.”   •

Bezoekers van het Hof kunnen nu deze 
roemruchte periode herbeleven met 
een spannende film van regisseur Theu 
Boermans. De film begint in het hier en nu en 
trekt de bezoekers onverwacht de geschiede-
nis in van die roerige tijd. Het is een artistieke 
keuze waar Geesken Bloemendal, voorzit-
ter van de Vereniging Dordrechts Museum, 
helemaal blij van wordt. 

“De Eerste Vrije Statenvergadering was een 
nationale mijlpaal. De waarden die in 1572 zijn 
afgesproken -vrijheid van geloof, tolerantie en 
recht op een eigen mening- staan nog steeds 
aan de basis van onze samenleving en zijn 
actueler dan ooit. Het is heel bijzonder dat je 
op de oorspronkelijke locatie de vergadering 
van toen in begrijpelijke taal kunt bijwonen.”

SYNODE VAN DORDRECHT
De Synode van Dordrecht die van 1618 tot 
1619 plaatsvond, is de tweede mijlpaal in de 
Nederlandse geschiedenis die wordt uitge-
licht in het Hof van Nederland. Bloemendal: 
“Het was een kerkvergadering die veel meer 
betekenis had dan alleen een religieuze. 
Het gaat ook over wat deze vergadering 
betekende voor onze cultuur: voor onze taal, 
voor kleding en gedrag, voor de muziek, 
architectuur en vormgeving. Maar ook voor 
ons denken: is de mens vrij of niet.” 
“De aanleiding voor de Synode was een 
religieus conflict tussen twee protestantse 
stromingen, de remonstranten en de contra-
remonstranten, dat Nederland aan de rand 
van een burgeroorlog had gebracht”, vertelt 
Jan Alleblas. “De Synode vond in Dordrecht 

13
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“ZONDER DIE RAMP WAS DORDRECHT MISSCHIEN 
WEL DE HOOFDSTAD VAN ONS LAND GEWORDEN.”

“DE VERTALING WAS EEN 
BELANGRIJKE STAP VOOR 
DE ONTWIKKELING VAN HET 
NEDERLANDS ALS TAAL.”

HET HOF VAN NEDERLAND
Hof 6  |  www.hethofvannederland.nl
Openingstijden: Dinsdag t/m zondag 
van 11.00 - 17.00 uur

Geesken Bloemendal (voorzitter Vereniging 
Dordrechts Museum) en  Jan Alleblas  (archivist 
en bibliothecaris Regionaal Archief Dordrecht)
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Het begint al een traditie te worden. 
Zodra de eerste zonnestralen het 

buiten weer erg aangenaam maken, kun 
je tijdens een wandelingetje door de stad 
zomaar stuiten op een bonte verzame-
ling van kraampjes met leuke spullen. Het 
fenomeen pop-up markt hoort er helemaal 
bij in Dordrecht.

Iedere laatste zondag van de maand wordt  
het sfeervolle Beverwijcksplein omgeto-
verd tot een oergezellige pop up markt. Er 
liggen bijzondere, vaak handgemaakte 
producten, zoals kleding en speelgoed. 

Je kunt er genieten van biologisch eten en 
heerlijke drankjes. En heb je toevallig je 
kinderen bij je dan kunnen zij zich prima 
vermaken op een springkussen of in een 
ouderwetse draaimolen.

Het was op de Pop-Up Market op het 
Beverwijcksplein  dat Marieke Ooms 
(29) zich voor het eerst in Dordrecht liet 
zien als ondernemer. Onder de naam 
Indie-Ish ontwerpt, maakt en verkoopt 
ze persoonlijke producten voor in huis, 
‘voor het gezin en voor jezelf’, zoals 
hippe babykleertjes en zelfgemaakte 

rammelaars, alles van natuurlijke materi-
alen. Daarnaast verkoopt ze ook lifestyle-
producten van tal van andere, ook nog 
niet zo bekende ontwerpers. “Alle ont-
werpen hebben met elkaar gemeen dat 
ze duurzaam gemaakt zijn van natuur-
lijke materialen en dat je ze niet bij iedere 
winkelketen ziet liggen”, vertelt Ooms.
“De Pop-Up Market was voor mij een ide-
ale gelegenheid om eens te testen of mijn 
eigen ontwerpen bij het Dordtse publiek in 
de smaak zouden vallen”, vervolgt ze. “Ik 
had toen al wel enkele jaren een webshop 
met zelfs klanten tot in Australië aan toe. 
Maar ik had nog nooit met mijn producten 
in een winkelachtige omgeving gestaan.” 

WINKELEN

Al weer enkele jaren wordt de Dordtse binnenstad 
 regel matig tijdelijk verrijkt met pop-up markten en -winkels. 
Het blijkt een ideale manier om laagdrempelig te beginnen 
als creatieve ondernemer en je product uit te testen bij een 
groter publiek. Soms is het ook de opstap naar een echte 
winkel, zoals bij de Concept Store van Manon van Kessel en 
Marieke Ooms.  

Pop-up blijft!
Korte tijd later deed zich een buitenkans 
voor. De eigenaar van een leegstand 
winkelpand aan de Vriesestraat bood haar 
aan om de ruimte tijdelijk te huren tegen 
betaling van gas, water en licht. “Dat was 
voor mij ideaal. Ik had nog ander werk en 
was nog onzeker over de manier waarop ik 
verder wilde. Dan is het ‘gewoon’ aangaan 
van een huurcontract toch een kostbare 
zaak. Bovendien kun je in je eentje niet 
iedere dag een winkel open houden.”

De oplossing kwam al snel toen ze vorig 
jaar Manon van Kessel (33) ontmoette. Zij 
had op dat moment met Scheur en Kleur 
een winkeltje in bijzondere papierwaren 
aan de Vleeshouwerstraat. “Het klikte 
eigenlijk gelijk heel goed tussen ons”, 
vertelt van Kessel. “Dus toen het hui-
dige pand aan de Voorstraat vrijkwam 
was het vrij snel beklonken dat wij daar 
samen in zouden trekken.”
Door nu samen in een pand te zitten 

kunnen beide creatieve ondernemers 
de huur delen en af en toe ook eens een 
dag vrij of ziek zijn terwijl de ander op de 
winkel past. Hoewel het pop-up stadium 
voor hen nu achter de rug ligt, eren Ooms 
en Van Kessel het principe door in de 
grote winkelruimte van 120m2 ook een 
plekje te bieden aan nieuwe jonge ont-
werpers die laagdrempelig willen begin-
nen. Ooms: “Wij merken bij onze klanten 
dat er behoefte is aan winkels die nog 
echt iets bijzonders bieden wat je niet op 
tientallen andere plekken vindt. Pop-up 
is een blijvertje.”  •
Concept Store  |  Voorstraat 396

“EEN IDEALE GELEGEN
HEID OM TE TESTEN OF 
MIJN PRODUCTEN IN DE 
SMAAK ZOUDEN VALLEN”

Pop-up Market  |  Beverwijcksplein
31 mei, 13 juni (Wantijpop), 28 juni, 26 
juli, 30 augustus en 27 september. 
Open van 12.00 tot 17.00 uur.
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Bahlmann Mode is de oudste onder 
de Dordtse damesmodezaken. Al 

sinds 1883 een begrip en anno 2015 nog 
steeds dé plek voor de nieuwste dames-
mode met maar liefst zeventig topmer-
ken. Inmiddels wordt de winkel aan de 
Voorstraat-West al drie generaties bestierd 
door de familie Van Buchem.
 
“Het is het voorjaar van de sportinvloeden,” 
vertelt Yvonne, die samen met broer Kees 
van Buchem de zaak runt. “Veel sneakers 
- vooral witte - en kleding met sportieve 
strepen.” Ook de outfit voor Daniëlle Laurier 
valt in die categorie: sportschoenen, een 

broek die duidelijk geïnspireerd is op de 
joggingbroek, een jasje met sportieve 
streep op mouw en rug  en een T-shirt met 
fijne streepjes. Yvonne: “Vroeger zou je 
nooit een combinatie van zulke strepen bij 
elkaar hebben gezien, maar tegenwoordig 
kan dat allemaal.”

Bij de lente horen natuurlijk ook pastel-
tinten. “Dit jaar zie je ze nóg meer dan 
andere jaren” vertelt Yvonne, terwijl ze een 
lichtblauwe sjaal om Daniëlle’s nek slaat.  
“Het pastelblauw contrasteert mooi met 
het donkerblauw van het jasje,” beaamt 
Danielle. “Wat ik zo leuk vind aan deze 

outfit, is dat je het zowel lekker sportief 
kunt dragen met gympen, als heel netjes 
met een hak.” 

Ze ziet zich in dit setje wel op een terras 
neerstrijken: “Het sportieve van de broek in 
combinatie met het nette van het jasje, dat 
is een stijl die erg bij me past. Het jasje zit 
heerlijk. Het is heel rekbaar en heeft geen 
voering, waardoor het voelt als een vestje, 
maar er tóch uitziet als een jasje. Die streep 
die maakt die broek echt even anders. En ik 
houd wel van dat wit, lekker zomers!”
  
Bahlmann Mode
Voorstraat 352
www.bahlmann-mode.nl

Stijlvol gekleed 
onder de Dordtse 

lentezon

Bahlmann Mode
sportief, pastel en streepjes

Eigenaar Vincent Goossens omschrijft 
zijn winkel als ‘zijn tweede huiska-

mer’ waarin hij alleen kleding verkoopt 
waar hij zelf volledig achterstaat. En dat 
werkt, want in tien jaar tijd heeft HIP life-
style een trouwe klantengroep op weten 
te bouwen. Wat hebben ’zijn’ Deense, 
Zweedse, Franse, Belgische en Nederlandse 
kledinglabels deze lente voor ons in petto?
 
“Streepjes, veel streepjes,” aldus de 
HIP-eigenaar. “En niet alleen de geijkte 
marinekleuren, maar bijvoorbeeld ook bor-
deauxrood.” Sowieso een kleur die populair 
is, blijkt al struinend langs de kleding bij 

HIP, net als atlantic deep. Bernhard van den 
Enden krijgt van Vincent een trui in deze 
blauwgroene kleur aan.
 
“Lekker opvallende trui, daar houd ik wel 
van,“ zegt Bernhard terwijl hij voor de spie-
gel de kraag van zijn gestreepte overhemd 
goed doet. “Je kunt er maar beter een 
beetje tussenuit springen, toch? Eerst dacht 
ik dat de trui te lang was, maar het blijkt zo 
te horen en eigenlijk vind ik het wel heel 
tof staan!” Vincent legt uit dat je deze lente 
veel lange shirts en truien voor mannen 
ziet. De grijze jeans is volgens hem een 
andere absolute must have, gedragen in 
combinatie met witte sneakers óf nette 
schoenen.
 
“Normaal draag ik nooit een skinny jeans, 
maar deze zit door de stretchstof erg 

comfortabel,” zegt Bernhard licht verrast 
als hij het pashokje uitstapt. Om het af te 
maken trekt Vincent hem een klassieke 
trenchcoat aan, want ook in de herenmode 
wordt dit voorjaar naar hartenlust gecom-
bineerd met chique en sportief. Bernhard 
ziet zich er wel in lopen: “Een mooie kleur, 
goede lengte, simpel maar met mooie 
details,” verklaart hij, terwijl Vincent de jas 
tot het bovenste knoopje toe dichtknoopt 
en besluit met: “Kijk, en zo dragen ze het in 
Scandinavië.”
 
HIP lifestyle 
Vriesestraat 79-81
www.hiplifestyle.nl

HIP lifestyle
klassiek & sportief

We kunnen niet wachten 
om weer naar buiten te 
gaan. De zon in, de straat 
op, flaneren door de stad 
en neerstrijken op een 
van de vele terrassen. Wat 
trek je dit voorjaar aan om 
helemaal up-to-date  voor 
de (lente)dag te komen? 
Vier bijzondere outfits 
uit vier Dordtse winkels 
waarmee je stijlvol én 
origineel de lente en de 
zomer in gaat.

WINKELEN
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De winkel van Annemieke & Roely 
de Keizer is al jaren hét adres voor 

hippe en exclusieve dameskleding. Van 
sportief tot nonchalant of chique, de zus-
sen proberen hun klanten elk seizoen weer 
te prikkelen met iets nieuws en nét even 
anders.
 
“Dit seizoen zie je enorm veel kleur,” 
vertelt Roely, “de mode is nog nooit zo 
bont geweest, heel vrouwelijk, maar met 
tegenstrijdige twists.’’ Zo omschrijft ook 
zus Annemiek de outfits van dit voorjaar: 

“Je ziet het in de combinatie van chique 
met sportief - een jeans met nette hak-
ken, of een jurkje met sneakers. Maar 
ook in het combineren van materialen 
en verschillende prints, vooral tijger- en 
reptielenprints.”

Alles komt terug in de outfit die de zus-
sen voor Esther Langerak in gedachten 
hebben: een kanten top op een veredelde 
joggingbroek met slangenprint, zandkleu-
rig jasje, een tijgerprint tas én tijgerprint 
sneakers. “Naast dat de broek erg leuk is, 

zit hij vooral ook heel comfortabel door de 
elastische band,” vertelt Esther. “De outfit 
is sportief en tegelijk ook netjes. En het 
jasje zou ik ook op een spijkerbroek kun-
nen dragen. Door de losse onderdelen te 
combineren met andere kledingstukken, 
is het makkelijk om steeds nieuwe setjes 
te maken.”

Esther is verrast hoe de verschillende 
materialen en prints bij elkaar passen. 
“Zo’n kanten top op deze broek maakt de 
outfit nét anders dan een effen shirtje zou 
doen.” Annemiek knikt bevestigend: “Het 
ligt er maar net aan hoe je de prints com-
bineert. Je kunt het zo gek niet bedenken: 
alles kan deze lente, zonder dat je voor gek 
loopt. Dat maakt de mode dit jaar zo leuk!”
 
Keizer & Keizer 
Voorstraat 243-245
www.keizerenkeizer.nl
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Alexander Roodfeld
Dressual met koraalrode nuances

Modisch klassiek, zo is de kleding-
collectie van Alexander Roodfeld 

nog wel het best te omschrijven. De 
ruime winkel aan de Visstraat gaat al vier 
generaties over van vader op zoon. Ties 
Roodfeld is eigenaar sinds 2013.
 
“Tijdens de crisis zag je veel kleur met gro-
te prints en opdrukken,” blikt Ties terug op 
de mode van de afgelopen jaren. “Nu wordt 
het modebeeld weer wat rustiger. Minder 
felle kleuren en meer verfijning, luxe-
re verwerkingen en aandacht voor kleine 
details zoals opvallende stiksels, bijzonde-
re knopen, en speelse binnenvoeringen.”

De jeans die Roelof Visser aan krijgt, hoort 
duidelijk in die categorie: mooie was-
sing en een rood-blauwe kleurstelling die 
terugkomt in de binnenvoering, de omslag 
én de knopen. De koraalrode trui voegt een 
subtiele kleur rood aan de outfit toe. Roelof 
is gecharmeerd van de trui: “Door de trui 
over het overhemd is het ook echt wel een 
outfit die ik voor dagelijks gebruik aan zou 

trekken. Mooie kleur ook, volgens mij echt 
van deze tijd.”
 
Het colbert is een ongevoerd jasje waarvan 
de naden zo zijn aangebracht dat het valt 
als een colbert en draagt als een trui. “Het 
is licht en voelt erg comfortabel,” consta-
teert Roelof. “Het is wat nonchalanter en 
ook niet zo warm als een normaal colbert. 
Vooral de pythonleren riem spreekt me 
aan, het maakt de outfit net even anders.”
 
Als laatste voorziet Roodfeld-adviseur Renzo 
het jasje van een pochet. “Het matcht 
voorzichtig met de trui en zorgt nét voor dat 
beetje contrast,” legt hij uit. “Of je nou gaat 
stappen, een hapje gaat eten of je schoon-
familie bezoekt: dit is een outfit die je overal 
naartoe aan kunt trekken. Dressual, zoals we 
dat noemen: een mix tussen het wat chi-
quere dressed en het nonchalantere casual.”

Alexander Roodfeld
Visstraat 13-15
www.roodfeld.nl

Keizer & Keizer 
stoer kant & slangenprint

WINKELEN
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De schilders van de Haagse school 
- een verzamelnaam voor de 

groep schilders die tussen 1860 en 1890 in 
Den Haag werkten, waaronder Jozef Israëls, 
Anton Mauve, en de gebroeders Maris – 
moesten er niets van hebben: de geïde-
aliseerde manier waarop schilders van 
kunstacademies het landschap afbeeld-
den. Geïnspireerd door de Franse schilders 

van de School van Barbizon trokken zij 
daarom naar buiten, om het landschap in 
de openlucht te schilderen.

SNAPSHOTS IN GRIJSTINTEN
Niet om exact te kopiëren, maar om de sfeer, 
het moment en vooral het licht te van-
gen. Gefascineerd waren ze door het brede 
spectrum aan grijstinten in het Hollandse 

landschap en licht. Ze schilderden moment-
opnames: ruiters die op een zomermiddag 
stapvoets de duinen afdalen, een stoffig 
zandpad waarop een herder met schapen 
langzaam wegkuiert richting de horizon. Alsof 
het moment zo weer voorbij kan zijn. Niet 
mooier gemaakt, maar zoals het daar op dat 
moment in de duinen, het nevelig weiland, of 
de drassige uiterwaarden écht was en voelde. 

HET VOORJAAR VAN DE HAAGSE 
SCHOOL
Om het complete verhaal van de Haagse 
School te kunnen vertellen, is de tentoon-
stelling opgebouwd als tweeluik. In het 
Dordrechts Museum luidt de ondertitel Het 
voorjaar van de Haagse School. Deze exposi-
tie toont de Haagse School in een verrassend 
perspectief door een verbinding te leggen 
met de onderbelichte invloeden vanuit de 
Romantiek. Ook laat de tentoonstelling zien 
dat er in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw behalve landschappen tal van 
andere onderwerpen werden geschilderd. De 
tweede periode van de Haagse School wordt 
onder de noemer Op pad met de Haagse 

School getoond in het Gemeentemuseum 
in Den Haag. Hier zien bezoekers het beeld 
waarmee ons land internationaal bekend is 
geworden; koeien in de wei, rivierlandschap-
pen en ongerepte natuur.

HOLLANDS LANDSCHAP IN 
VERRASSEND PERSPECTIEF
In het Dordrechts Museum zijn tijdens deze 
expositie enkele topstukken te zien van 
Jozef Israëls, Willem Roelofs, de gebroeders 
Maris en Anton Mauve, die zelden worden 
getoond. Israëls, in de eerste periode de lei-
dende figuur, schilderde het zware bestaan 
van vissers en boeren, Roelofs de over-
weldigende natuur. Naast Roelofs’ vroege 
landschappen zijn er ook landschappen uit 
het Franse Barbizon te zien van Rousseau, 
Charles Daubigny en twee onlangs door 
het museum verworven olieverfschetsen 
van Paul Huet. 

ICOON
Een van de iconen van de tentoonstelling 
is het kolossale schilderij ‘Dromen’ (1859) 
van Jozef Israëls. Het kunstwerk werd in 

1860 verkocht en verdween naar Amerika, 
waarna het decennialang als verloren werd 
beschouwd. Kort geleden dook het schilderij 
weer op bij een kunstveiling in New York en 
is in het Dordrechts Museum  voor het eerst 
weer in volle glorie te bewonderen.   •
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Jozef Israëls – ‘Dromen’, particuliere collectie

CULTUUR

Weidse polderlandschappen, lage horizon, rustig grazende 
koeien en in water weerspiegelde wolkenpartijen. De manier 
waarop de schilders van de Haagse School het Nederlandse 
landschap eind negentiende eeuw afbeeldden, bepaalt tot 
vandaag de dag wereldwijd het beeld van ons land. Het is 
Holland op z’n mooist. Onder deze overkoepelende titel 
presenteren het Dordrechts Museum en het Gemeentemuseum 
Den Haag een groots totaaloverzicht van de Haagse School. 

Holland op z’n mooist – het voorjaar van de Haagse School (Dordrechts Museum) & 
Op pad met de Haagse School (Gemeentemuseum Den Haag) - tot en met 6 september 2015
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Holland op z’n mooist
Overzichtstentoonstelling Haagse School in Dordrecht en Den Haag

Willem Maris – ‘Zomer’, Dordrechts Museum, 
bruikleen RCE (Verzameling Van Bilderbeek)

Met korting naar  
Het Rembrandthuis

In Museum Het Rembrandthuis 
te Amsterdam is tot 18 mei de 
tentoonstelling Rembrandts late 
leerlingen te zien. De schilders die 
tussen 1650 en 1669 bij Rembrandt 
in de leer waren - waaronder 
opvallend veel Dordtse meesters 
als Nicolaes Maas en Arent de 
Gelder- zijn nu voor één keer terug 
in het huis waar de schilder woonde 
en werkte. Bezoekers van Het 
Rembrandthuis krijgen op vertoon 
van dit artikel 50% korting op hun 
entreeticket (t/m 17 mei). 

Meer info: www.rembrandthuis.nl
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Groothoofd
De eerste Koningsdag nieuwe stijl begon 
op het Groothoofd. Op dit punt kun je 
genieten van de vele voorbijtrekkende 
schepen, op één van de vele terrassen en 
serres heb je  hier een prachtig uitzicht op. 
Op Koningsdag was hier de Grande Parade 
waar het bedrijfsleven uit de regio zich 
presenteerde, met de dagelijks passerende 
schepen krijg je een goed idee hoe dit er uit 
moet hebben gezien.

Een belangrijke blikvanger op het haven-
hoofd is de markante Groothoofdspoort, 
gebouwd in de vijftiende eeuw. Bijzonder is 
het reliëf boven de onderdoorgang. Hierop is 
de Dordtse Maagd te zien die wordt omlijst 
met wapens van andere steden.  Vele 
hoogwaardigheidsbekleders, van Willem 
van Oranje tot aan Napoleon, hebben hier 
voet aan wal gezet. Aan dit rijtje kunnen 
nu dus ook Koning Willem-Alexander en 
Koningin Maxima worden toegevoegd.

Wolwevershaven
Het Koningspaar is op Koningsdag via 
de Wolwevershaven en Nieuwe Haven 
naar de Grote Kerk gevaren. Je kunt deze 
route ook heel mooi wandelen, maar 
je kunt ook een rondvaart boeken via 
de Dordtevaar (meer informatie 078-
6130094 / www.destroper.nl ) of via 
Imbarcazione Barone (06-21435005 of 
info@ibarone.nl) zodat je ook als een 
vorst kunt genieten van het bijzondere 
uitzicht vanaf het water. 
Nadat je de Damiatebrug bent gepas-
seerd, kom je eerst langs de statige 
gevel van het Dordts Patriciërshuis, 
Museum aan de Maas. Verder wordt het 
beeld van de Wolwevershaven bepaald 
door grote pakhuizen, waarvan het 
pakhuis Stokholm uit 1730 het meest 
imposant is. Bijna aan het einde van de 
Wolwevershaven staat de witte scheeps-
lift van machinefabriek L. Straatman, 
gebouwd in 1928 en een rijksmonument. 

Nieuwe Haven
Het volgende punt op de koninklijke route 
is de Nieuwe Haven. Aan de rechterkant 
is eerst het museum Huis  van Gijn te 
zien. Het interieur is nog altijd in de staat 
waarin Van Gijn het tot 1922 bewoonde. 
De buurman van Huis van Gijn is het 
Museum 1940-1945, dat beschikt over 
een gevarieerde collectie over de Tweede 
Wereldoorlog. 

Halverwege de Nieuwe Haven ligt de 
Lange IJzeren Brug uit 1855. De brug doet 
zijn naam eer aan met een totale lengte 
van 60 meter en een breedte van 2,8 
meter. Bijna op het einde van de Nieuwe 
Haven zit aan de linkerkant het onderko-
men van de Koninklijke Dordrechtsche 
Roei- & Zeilvereeniging.  Het pand 
bevat naast een havenkantoor ook een 
prachtige sociëteit. Prinses Beatrix, is 
beschermvrouwe van de vereniging die 
werd opgericht in 1851. 

Nog maar kort geleden vierden 
Koning Willem-Alexander en 
Koningin Maxima in Dordrecht 
de eerste Koningsdag nieuwe 
stijl. De stad heeft zich op een 
prachtige manier gepresenteerd. 
Bij de VVV is een brochure  
verkrijgbaar waarmee je als het 
ware in de voetsporen van de 
Koning treedt en kunt genieten 
van al het moois en lekkers 
dat op Koningsdag te zien en 
te proeven was. Ook na de 
feestelijke dag is de route die de 
Koninklijke familie aflegde meer 
dan de moeite waard.

ACTIVITEITEN
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Houttuinen
Bij de Houttuinen eindigde het varende 
gedeelte van het Koninklijk bezoek. Direct 
in het oog springt het beeld ‘Giraf tussen 
de bomen’  uit 1997 van kunstenaar Henk 
Visch. De Houttuinen dankt zijn naam 
aan de tijd dat de kade werd gebruikt als 
houtopslag.  Vanaf het terras van Pablo’s 
Cantina en La Cubanita heb je een fraai 
zicht over de havens en de prachtige 
panden langs de route die het konings-
paar gevaren heeft.

De Grote Kerk
Waar je ook staat, je kunt de Grote 
Kerk niet missen. Over de bouw 
van de van oorsprong katho-

lieke kerk bestaat  een vijftiende-eeuwse 
legende. Die vertelt dat een zekere Sura 
geldschieter zou zijn geweest.  Hoewel 
Sura slechts beschikte over drie muntjes, 
keerden er telkens drie muntjes terug in 
haar portemonnee als zij de werklieden 
had betaald. Die dachten dat de vrouw wel 
heel rijk moest zijn en vermoorden haar op 
een dag, om uiteraard niet meer dan drie 
muntjes te vinden. De vrouw stond op uit 
de dood en pleitte haar moordenaars vrij 
zodat de kerk kon worden afgebouwd. Sura 
zou pas op hoge leeftijd in Dordrecht als 
een soort heilige zijn overleden. Je kunt de 
toren van de kerk beklimmen, als je niet 
tegen de  194 treden opziet. 

Grotekerksbuurt
Aan de achterzijde bevindt zich de 
Grotekerkstuin. Wil je een leuk spelletje 
doen met de kinderen of kleinkinderen? 
Zoek de kogel in de Grote Kerk!  Door het 
goeddeels onaangetaste historische 
decor is de Grotekerksbuurt de laatste 
jaren een geliefde filmlocatie geworden. 
Zo werden er vorig jaar nog opnamen 
gemaakt voor Michiel de Ruyter.  In het 
verleden zijn hier ook filmopnames 
gemaakt voor onder meer Zwartboek, 
het Bombardement en Kruimeltje. Ook 
bezienswaardig zijn de steigers die je 
vanaf de Grotekerksbuurt tussen de 
huizen door kunt zien, en waarvan je vast 
een voorproefje krijgt op pagina 32 van 
dit blad. Even een korte pauze kan ook, in 
het  ‘huiskamerrestaurantje’ van Nobels 
brood (Grotekerksbuurt 53). Geniet er van 
een biologische cappuccino of een franse 
croissant met een regionale jam. 

Stadhuis
Een klein stukje verderop aan de rechter-
kant zie je het Stadhuis van Dordrecht. 
Het werd in 1383 door Vlaamse kooplie-
den gebouwd. Zij gebruikten het gebouw 
als markthal. In 1544 werd het in gebruik 
genomen als stadhuis. Op zolder bevin-
den zich nog de originele middeleeuwse 
cellen, die iedere eerste zondag van de 
maand te bezichtigen zijn. Aan de over-
kant van het stadhuis vind je het Medisch 
Museum waar prachtige collector’s items 
uit de medische geschiedenis op een 
ludieke manier worden gepresenteerd 
(www.medischmuseum.nl).

Groenmarkt
Op de volgende hoek aan de rechter-
kant, stuit je net als Willem-Alexander 
en Maxima op een groot standbeeld van 
Johan de Witt, raadpensionaris van het 
graafschap Holland, en zijn broer Cornelis 
de Witt, enkele jaren burgemeester van 
Dordrecht. In 1672 werden ze op  een 
gruwelijke manier gelyncht door het 
prinsgezinde gepeupel in Den Haag. De 
moordpartij is naast die op onder anderen 
Pim Fortuyn een van de weinige politieke 
moorden die ons land ooit gekend heeft.

Scheffersplein
Even verderop kom je aan bij het 
Scheffersplein, het belangrijkste 

terras in De Dordtse binnenstad. Het plein 
heette in vroeger tijden Beurs, naar de 
beurs die op het plein werd gesticht. Het 
beeld van  kunstschilder Ary Scheffer 
verrees in 1862 op het plein, waarna 
het zijn huidige naam kreeg. Feitelijk is 

het  Scheffersplein een breed 
uitgevallen brug over de 

Voorstraathaven. 

ACTIVITEITEN

Houttuinen De Grote Kerk Grotekerksbuurt Stadhuis Groenmarkt Scheffersplein

Openingstijden Grote Kerk
Dinsdag t/m zaterdag 
van 10:30 uur tot 16:30 uur. 
Zon- en feestdagen 
van 12:00 uur tot 16:00 uur.
Toegang tot de kerk is gratis, 
torenbezoek kost € 1 per volwassene 
en € 0,50 voor kinderen vanaf 5 jaar.

SchefferspleinStadhuis DordrechtGrotekerksbuurt

Grote Kerk

Groenmarkt

Giraf tussen de bomen

Ary Scheffer
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Het Hof van 
Nederland
De Groenmarkt gaat na het Scheffersplein 
over in de Wijnstraat. Even verder op steek 
je net als de Koninklijke familie via de 
Wijnbrug over de Voorstraathaven  en kom 
je uit op de Voorstraat, met 1.200 meter de 
langste winkelstraat van Nederland. Via het 
steegje naast de Augustijnenkerk komt  je 
uit bij Het Hof van Nederland. Dit speelde op 
twee momenten een zeer belangrijke rol  in 
de vaderlandse geschiedenis: de Eerste Vrije 
Statenvergadering van 1572 en de Synode 
van Dordrecht die in 1618 en 1619 plaatsvond. 
Hierover kun je op pagina 10 van deze uit-
gave meer lezen. Koning Willem-Alexander 
verrichte tijdens Koningsdag  de opening.  In 
Het Hof van Nederland kun je  de belangrijke 
momenten in de Nederlandse (en Dordtse) 
geschiedenis op interactieve manier ervaren.   
Het Hof van Nederland is geopend van dins-
dag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur.  
www.hethofvannederland.nl 

Statenplein 
Als je het Hof verlaat via de 
Hofstraat zie je links een reeks 

fraaie gevels die authentiek ogen maar 
het niet helemaal zijn. De fraaiste gevels 
werden begin jaren zeventig verplaatst 
naar de Hofstraat en de oostelijke wand 
van het Statenplein, tijdens de vernieu-
wing van een aantal straten even ver-
derop. Eind jaren negentig kreeg het plein 
zijn huidige inrichting. Twee keer in de 
week dient het als locatie voor de markt. 
De ideale locatie voor een koninklijk 
drankje  op één van de terrassen na een 
mooie wandeling in de voetsporen van 
Koning Willem-Alexander. 
   

Wijnstraat Het Hof van Nederland Statenplein

Het Hof van Nederland

StatenpleinVoorstraathaven

Op Koningsdag heeft het Koningspaar op het Scheffersplein kennis gemaakt met vele 
Dordtse specialiteiten. Ook benieuwd? Hieronder een greep uit de gepresenteerde 
producten en bedrijven die je op een steenworp afstand kunt vinden.

Made in Dordrecht

27

Hazelnootgebak 
van Brokking
Banketbakkerij Brokking
Krispijnseweg 49
www.hazelnootgebak.nl

Schapenkopje bier
Stadsbrouwerij Dordrecht

Buddingh’plein 20
www.stadsbrouwerijdordrecht.nl

Kussens
Wereldwijven  
Voorstraat 178
www.wereldwijven.info

Appelmarijnen
Banketbakkerij Van der Sterre 
Vriesestraat 97
www.banketbakkerijvandersterre.nl

Meubels en kleding
Windsister Warehouse

Voorstraat 123
www.windsisterwarehouse.nl

  De beste koffie
  van Nederland
  Coffeelicious
  Wijnstraat 182 
  www.coffeelicious.nl

Duizenden
soorten zaden

Vreeken’s Zaden
Voorstraat 448

www.vreeken.nl

  Ambachtelijke 
  paardenworst
  Slagerij Verkerk
  Grote Spuistraat 43 

Juwelen en Sieraden
Jochen Thiele Goudsmid

Wijnstraat 136
www.jochenthiele.nl

Rutte Kings 
Orange Likeur

Rutte
Vriesestraat 130

www.rutte.nl

Design van oud-Dordts hout
Maarten Mostert Design
Prinstenstraat 61A
www.maartenmostertdesign.nl
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Koningspoort open 
voor borrelaars

Karel V en Philips II betraden bij-
na vijf eeuwen geleden het oude 

Dordrecht via de Groothoofdspoort. 
Onze eigen koning Willem-Alexander 
legde tijdens Koningsdag  dezelfde route 
af. Een mooie aanleiding om brasserie 
De Poort van Dordt te openen, dacht 
meester-kok en horecaondernemer 
Ad Janssen. Sinds 1 april kunnen ook 
de koningen en koninginnen van het 
harde werken er voor hun vrijdagmid-
dag-borrel terecht. Wat eet je bij zo’n 
pre-weekend versnapering in middel-
eeuwse setting? Dat kan een exclusief 
hapje of een royale hamburger van de 
chef zijn. Een serieus knorrende maag 
tijdens de borrel? Dan serveert De Poort 
van Dordt toch gewoon de dagschotel.

“Te lang heb ik dit monument voor 
mezelf gehouden”, zegt Ad Janssen met 
een knipoog. “De Poort was wel open 
voor feesten en bijenkomsten, maar nu 
kan iedereen er dagelijks binnenlopen 
om van de sfeer te genieten.” De Poort 
van Dordt, het oudste gedeelte van 
Bellevue, is opgebouwd uit meerdere 
ruimtes. Vrijmibo-ers kunnen begin-
nen in bar ’t Verloren Hart, om vervol-
gens de mooi betimmerde ruimte van 
de brasserie binnen te stappen. Vergeet 
daar niet de schitterende wandbekle-
ding te bekijken, die is origineel. Op de 
tweede verdieping bevinden zich de VIP 
lounge en de Cigar lounge. De eerste 
is voor gezelschappen die ongestoord 
willen borrelen en kletsen, de tweede 
leent zich voor een geurig sigaartje bij 
het drankje. Een smalle houten wen-
teltrap leidt uiteindelijk naar de top van 
het gebouw, de koepel. Waarschijnlijk 
verstommen de gesprekken daar... Het 
uitzicht is adembenemend.

De Poort van Dordt 
Groothoofd 1 
www.depoortvandordt.nl

Alles aan Merz straalt noeste 
arbeid uit, van het pand zelf 
-voormalig pakhuis en suiker-

fabriek- tot de binnenvaartschepen in 
de Kalkhaven en de scheepsmotoren-
bouwers op de kade. Maar als op vrijdag 
het werk is gedaan, komen Dordtenaren 
er onthaasten. Financiële meisjes en 
jongens mengen zich met ICT’ers, leraren 
met timmerlieden, grafisch ontwerpers 
met zelfstandig adviseurs. Sommige 
hebben in de vroege middag hun laptop 
opengeklapt op één van Merz’ werk-
plekken en verruilen tegen vijven hun 

zakelijke koffie tegen een informeel spe-
ciaal-biertje. Ze kunnen dan meteen van 
het vriendelijke vrijmibo-tarief profiteren. 
Een beloning voor een week hard werken, 
vertelt Ferry de Klerk, eigenaar van Merz. 
“Het vrijdagmiddag-borrelen is uitge-
groeid tot een fenomeen, daar dragen we 
graag aan bij.”

De vrijmibo bij Merz is een échte vrijmibo. 
Gasten druppelen vanaf de namiddag 
binnen, gehuld in hun werkkloffie. Tas 
in de hoek en drankje bestellen. Al snel 
begint het te gonzen. Waar zijn ze, Ferry? 
De ribbetjes? Laat die schalen eens rond-
gaan. Merz serveert sinds januari mini-
spareribs bij de borrel en daar wordt nu 
al gretig naar gevraagd.  Weer eens wat 

anders dan het bekende bittergarnituur-
tje. De vette vingers die je overhoudt aan 
het spareribsmullen zijn geen probleem, 
want overal staan kommetjes om de 
handen te reinigen. Van de zomer krijgen 
de borrelaars wellicht weer een andere 
snack aangeboden. Als de temperaturen 
stijgen, begint de vrijmibo sowieso veel 
eerder, weet De Klerk. “Dan zit het terras 
rond vieren vol.” 

Merz Dordrecht
Korte Kalkhaven 3 
www.merzdordrecht.nl

UITGAAN

Vrijdagmiddag-borrelen in Dordrecht
Lekker begin van het weekend
Klap. Laptop dicht, telefoon op stil, stropdas los, jasje over de schouder. We gaan aan de 
vrijdagmiddag-borrel. Even kort napraten over de werkweek, daarna snel het weekend 
beschouwen. Welke Dordtse horecagelegenheden  kiezen collega’s, vakgenoten en 
ondernemers uit voor hun vrijmibo?

Sparerib bij 
speciaal-bier
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Het is bijna onmogelijk om bar-
restaurant ’t Bevertje niet te ken-

nen. Gelegen in de loop van binnenstad 
naar centraal station, passeert elke trein-
forens het karakteristieke sneeuwwitte 
pand. Bovendien is alles aan ’t Bevertje op 
en top Dordts. Van de wit-groene raam-
markiezen en de naam -verwijzend naar 
ons stedelijk knuffeldier, de Biesbosch en 
het nabijgelegen Beverwijcksplein- tot de 
rijke historie. Het gebouw vervult vanaf 
zijn oplevering in 1903 een horecafunc-
tie. Tot de oorlog onder de naam Hotel 
Victoria, daarna als café Corner House 
en ’t Bevertje. Geen wonder dat voetbal-
lers van FC Dordrecht en andere Dordtse 
verenigingen er kind aan huis zijn. Bianca 
Nijsen en haar dochter Linsey Verheij, 
sinds december eigenaars van ‘t Bevertje, 
verwachten deze vrijmibo de elftallen van 

EBOH en SC Amstelwijck. “Na een drankje 
schuiven de spelers aan voor een diner.”

Tot die tijd is de bar-restaurant het 
domein van medewerkers van banken, 
maritieme ondernemingen en bedrijven 
uit de omgeving. De aanwezige hoveniers 
laten zich eenvoudig herkennen in hun 
werksweaters met opdruk en cargobroe-
ken. De ouderwetse toog vormt nu nog 
het middelpunt van de gezelligheid, maar 
dat verandert zodra de lentewarmte zich 
laat gelden, vertelt Bianca Nijsen. “Veel 
gasten zoeken dan ons Frans terras op. 
We hebben de tuin compleet vernieuwd, 
je kunt er heerlijk bijkomen van een 
drukke werkweek.” Wordt het weer wat 
frisser, dan nestelen bezoekers zich in de 
loungesets bij de openhaard. Even bij een 
knapperend vuurtje de overvolle agenda 
uit de gedachten verdrijven. 

’t Bevertje
Johan de Wittstraat 49
www.restauranthetbevertje.nl

Franse sfeer in 
Dordts begrip

“Er heerst hier een Andalusische 
gastvrijheid”, zegt een vrijdagmid-

dagborrelaar met een brede glimlach. Met 
‘hier’ doelt hij op café De Vreemde Eend 
en de vergelijking met Andalusië heeft 
betrekking op de ambachtelijke traktaties 
bij de drankjes. Zoals hapjes met zalm 
die in de Biesbosch is gerookt. Ook de 
warme sfeer doet hem aan Zuid-Spanje 
denken. “Kijk eens”, zegt hij, terwijl hij 

een Scrabblespel toont. “Dit spelen we 
hier regelmatig met andere borrelaars.” 
De Vreemde Eend omarmt het huiska-
meridee, een plek waar je naartoe gaat 
om tot jezelf te komen. En ja, daar horen 
gezelschapsspellen, vers gebakken cake 
en spontane jamsessies bij. “We hebben 
twee keer per week livemuziek”, vertelt 
Roland Boomgaard, die samen met zijn 
vrouw Berdi Christiaanse De Vreemde 
Eend runt. “Dit is een open podium voor 
(semi-)professionele muzikanten.”

De muren moesten in het achtjarig 
bestaan van het café meer dan eens 
worden overgeschilderd, want artiesten 
zetten na een optreden hun handteke-
ning op de zijwanden. Dat maakt niet 
uit, zegt Roland Boomgaard. “Er kan 

hier veel. We zijn huiskamer, podium, 
expositie- en workshopruimte, feest- 
en danszaal en proeverij ineen.” De 
vrijmibo-clientèle is al even gevarieerd 
als het aanbod. Verzekeringsmensen, 
medewerkers van overheidsinstellin-
gen en kunstenaars drinken samen een 
speciaal-biertje uit het zestig stuks tel-
lend assortiment van De Vreemde Eend. 
Kliekjesvorming doen we hier niet aan, 
zegt Roland, en vult twee glaasjes met 
Sinarosa, een likeur die speciaal voor De 
Vreemde Eend wordt gestookt. “De distil-
lateur mengde per ongeluk sinaasappel- 
met rozenextract. Heerlijk foutje.”        

De Vreemde Eend
Bagijnhof 27 
www.devreemdeeend.nl

Vreemde eend 
met eigen likeurtje

UITGAAN
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Dordrecht in een 
ander perspectief
In Dordrecht is op straatniveau veel 
moois te bewonderen. Vanaf de vele 
verborgen steigers in de binnenstad is er 
echter minstens zoveel te zien.

Vriesestraatsteiger

Ruitensteiger
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Heb jij ook een bijzonder 
uitzicht op Dordrecht dat 
je wilt delen?  
In de volgende editie bekijken we 
de hofjes van Dordrecht.

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

34
Botgensteiger

Spuisteiger
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CULINAIR

Vrolijk gekleurde Portugese vloertegeltjes. Een wonderlijke 
hoeveelheid hanglampen. Bij binnenkomst van Bistro 

Twee33 vallen meteen de warme sfeer en bijzondere inrichting op. 
“Een huiskamer” noemt mede-eigenaar Frank Mol zijn werkplek. 
Bistro Twee33 is restaurant en wijnbar ineen. “Mensen komen ’s 
middags binnen om te borrelen. We hebben veertig wijnen op de 
kaart, die nagenoeg allemaal per glas te bestellen zijn.”

De basiskaart van Bistro Twee33 is Frans met gerechten als bouil-
labaise, escargots en crème brûlée. Steak tartare en côte du boeuf 
getrancheerd op een shared plate. De bavette is een hardloper. 
Alles met verse frieten, want “de gast wil gewoon goede friet bij 
zijn eten.” De chef-kok maakt zelf de patés en rookt de eenden-
borst en zalm. “Alles is vers bereid. Ook de friandises bij de koffie, 
de madeleines met advocaat of als aperitief met truffel.”

Mol werkte als student op verschillende plekken in de horeca: 
in De Kuip, het Thialf-stadion en bij Herman den Blijker. Het 

groeide uit tot een passie. “Ik wil mensen een mooie avond 
laten beleven. Gastvrijheid vind ik heel belangrijk.” De laatste 
jaren werkte hij in Grand Café Willaerts in Papendrecht, een 
restaurant van Bjorn van Dijl die in Dordrecht ook Strada del 
Vino en Crimpert Salm bezit. Mol voelde dat hij bij Willaerts niet 
meer kon groeien. “Dan is het doorgaan en niet zeuren. Of een 
nieuwe uitdaging zoeken.” Hij sloeg aan het solliciteren. “Tot 
mijn oude werkgever vroeg: ‘Zullen we in Dordrecht samen wat 
gaan doen?’”

Sindsdien leiden de compagnons deze bistro op Wijnstraat 233, 
de plek waar eerst Steakproef zat en daarvoor Sucade. Dordrecht 
lijkt niet altijd een makkelijke stad te zijn voor horecaonder-
nemers. Volgens Mol valt dat wel mee. “Dordrecht is een dorp. 
Iedereen kent elkaar en dat is frappant voor een stad met een 
kleine 120.000 inwoners. Maar het is geen lastige stad. Niet als 
je een goede beleving en prijs/kwaliteitverhouding biedt. Als jij 
goed voor het Dordts publiek bent, zijn zij goed voor jou.”

36

AMBIANCE - SERVICE - KWALITEIT - GASTVRIJ - TRENDY

Brut: burgerbar met 
culinaire burgers
Nicky van der Toorn en Takis Tsatsos: “Twee jaar geleden zijn we 
begonnen met Brut Wijnbar. We hebben Dordrecht warm kunnen 
maken voor het drinken van een goed glas wijn. We serveren ook een 
Petit Diner dat bestaat uit kleine anti-pasti gerechtjes uit de omgeving. 
De producten zijn aangepast aan de wijnen die seizoensgebonden zijn. 
Dat houdt het uitdagend voor de gasten en de collega’s. 

Wij zijn samen opgegroeid. Wijn is een passie van ons beiden. We 
maken graag wijnreisjes, of andere tripjes om ideeën op te doen 
voor onze restaurants. Op een van die reizen in New York, twee jaar 
geleden, zagen we op straat een hele dure auto stoppen. Er stapte 
een man uit, strak in het pak, die aan een barretje een groot glas 
wijn bestelde èn een burger. Wij keken elkaar aan en dachten: dat 
kan in Dordrecht ook. 

Brut Burgerbar is een verlengstuk van de wijnbar. We hebben 
acht burgers op de kaart in twee maten: een Ladyburger voor de 
kleine en een Daddyburger voor de stevige trek. Anders dan waar 
je misschien aan denkt bij het woord burger, gaat het hier echt om 
culinaire burgers. Met goed brood, verse vis, lamsvlees, dry aged of 
wagyu vlees, dat is vlees van Japans rund dat wordt gemasseerd. 
Daarvan wordt het heerlijk mals. Het smelt in je mond, zo’n burger.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN:
Quinoa, rode bietkiemen,veggieburger, avocado, dry-aged limousi-
nerundergehakt, wagyu, crianzawijn, asperges, gefrituurde eidooier, 
truffelmayonaise

Brut burgerbar 
Groenmarkt 113  |  078-6131648  |  www.ditisbrut.nl

Dordrecht is op restaurantgebied een paar smaak-
makers rijker met een bistro die je in Franse sferen 
brengt en een burgerbar waar je wel hele bijzondere 
hamburgers kunt krijgen. Ook telt de stad steeds 
meer bijzondere lunchtentjes waar je terecht kunt 
voor heerlijke broodjes en meer.

Bistro Twee33: restaurant en wijnbar ineen

“Ik wil mensen een mooie 
avond laten beleven”

Wat zou Mol zelf eten in zijn restaurant? “Dan zou ik starten met 
de charcuterie, alleen al om de paté te proeven”, zegt hij direct. 
De charcuterie is een schaal kleine hapjes voor bij de borrel: paté, 
mousse van kalkoen, kip en truffel, Bayonne-ham en gerookte 
eendenborst. “Daarna kies ik als voorgerecht de steak tartare met 
een kwarteleitje. Wij snijden de tartaar met de hand, zo is hij iets 
grover. Wat ik als hoofdgerecht kies, is afhankelijk van wat er in 
de dry aged kast zit.” 

De dry aged kast, een vitrine, is een rijpingskast voor het vlees. 
“Daarin hangen onze topstukken. Vorige week Picanha: staart-
stukken van het rund. Nu hangt er een entrecote in. In de kast 
droogt het vlees en natuurlijke enzymen breken het spierweefsel 
af. Dit maakt het vlees malser. Ieder stuk van het rund heeft een 
andere rijpingstijd nodig. Wij zijn de eerste in Dordrecht die zo’n 
kast hebben. Er zijn mensen die er speciaal voor komen.”

Bistro Twee33
Wijnstraat 233  |  078-7400004  |  www.bistrotwee33.nl 

Dordtse
smaakmakers
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CULINAIR

SIMPEL - MINIMALISTISCH - ROBUUST-  BETAALBAAR

BAM!: kwaliteit zonder poespas
Arjan Zoeteman: “Ik ben jarenlang accountmanager geweest. Mijn 
vriendin heeft me aangespoord mijn droom te volgen. Zij vroeg: 
‘Wat wil je nou echt?’ Een eigen broodjeszaak. Dat is wat ik altijd 
voor ogen heb gehad. In al die jaren dat je op de weg zit, kom je 
overal en zie je veel. Ook wat de lunch betreft zie je hoe het wel en 
hoe het niet moet.

De naam BAM! slaat op ‘een bammetje eten’. Maar ook op een eer-
lijke boterham verdienen. Te vaak had ik ergens heerlijk gegeten en 
moest ik 8 euro betalen. Dat vind ik teveel voor een broodje. Ik kies 
voor betaalbaar lekker eten, zonder poespas. Een broodje gehakt is 
bij ons een broodje gehakt. Geen komkommer, sla of tomaat. Je krijgt 
wat je ziet. Gewoon een broodje, maar wel met echt goede producten. 
Zo hebben we dagverse tartaar en gebraden slagersgehakt. 

Als ik hier zelf eet, kies ik voor een meergranenboterham met 
Black Angus Roastbeef en truffelmayonaise. Het broodje geiten-
kaas loopt ook goed; dat is typisch iets voor Dordrecht; als je kijkt 
naar de landelijke trend, kiezen mensen eerder voor gerookte 
zalm of filet Americain. In ieder geval gebruiken we geen aparte 
dingen als alfalfa of zo. We houden het gewoon, simpel. Op die 
manier kunnen we kwaliteit bieden voor een betaalbare prijs.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN:
Black Angus roastbeef, truffelmayonaise, Dudok appeltaart, sla-
gersgehakt, speltbrood, tartaar, geitenkaas.

Lunchroom BAM!
Voorstraat 316  |  078-7502748  |  www.lunchroombam.nl

TRENDY - GEZOND - BETAALBAAR - KLANTVRIENDELIJK - SNEL

Eazie: vers en gezond 
voor weinig geld
Kio Lam: “Eazie is alles wat ik in mijn studententijd zocht, maar 
niet kon vinden. Als ik vroeger betaalbaar wilde eten, kon ik alleen 
bij McDonald’s of New York Pizza terecht. Bij Eazie heb je gezonde 
maaltijd voor een schappelijke prijs en met een snelle service. 
We streven ernaar dat de gang van kassa tot maaltijd hooguit 10 
minuten duurt.

Het leven gaat steeds sneller, dus moet je vaak ook snel eten. 
Maar iedereen wil wel graag gezond eten. We verkopen salades, 
wraps, smoothies en wokmaaltijden die je helemaal zelf kunt 
samenstellen. Alles wordt direct vers bereid. Nieuw zijn de slim-
noodles zonder vet, suiker en gluten. De sauzen worden gemaakt 
volgens geheim recept. Er zijn elf vestingen van Eazie in de 
Randstad. De inrichting is overal ongeveer hetzelfde, met op de 
muur een avondafbeelding van Hong Kong. 

Mijn ouders hadden een Chinees restaurant. Ik heb van jongs af 
aan in de horeca gewerkt. Ik ben afgestudeerd in het fiscaal recht, 
maar ik had liever de Hogere Hotelschool gedaan. De horeca heb 
ik altijd echt leuk gevonden. Omdat ik van eten en drinken en de 
sociale interactie met gasten houd. Klantvriendelijkheid vind ik 
belangrijk. Als iemand hier weggaat, zegt iedereen: ‘Tot ziens!’”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN:
Slim noodles, tofu, wakame, wakorichicken, yuzu-dressing, 
roasted sesam, cheesecake, carrot cream, Ben & Jerry’s. 

Eazie
Achterom 69-71  |  078-7370215  |  www.eazie.nl
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GEZOND - INDUSTRIEEL - HOUT - DEENS - NATUURLIJK

No.38 City Bakery Café: 
huiskamer in de stad
Marianne Sluimers: “Ik heb al vier jaar de winkel Wonen en 
Lifestyle op nummer 28 op het Statenplein. Een paar maanden 
geleden kwam plotseling dit pandje leeg te staan. Er had een 
kralenwinkel ingezeten en daarna een snoepwinkel. Ik heb 
altijd al een eigen koffie- en theeschenkerij willen hebben. Dus 
toen ben ik om de tafel gaan zitten met mijn vriendin Bertine 
van Leeuwen, die vroeger een cateringbedrijf had. En Mehmet 
Ciftsüren die een theehuis had in Turkije.

De sfeer Van No.38 City Bakery Café is rustig en gezellig. Het is een 
huiskamer. De inrichting is een mix van industriële en natuurlijke 
materialen, met lichte kleuren en trendy lampen; Deens wonen, 
noemen ze dat. De woonwinkel op nummer 28 en de lunchroom 
op nummer 38 linken we heel erg aan elkaar. We schenken ook 
thee van buurvrouw Monique van Het Theewinkeltje. Zo proberen 
we de binnenstad van Dordrecht te verlevendigen.

We richten ons op gezonde voeding. De producten die bij ons passen, 
verkopen we ook los. Het brood, de koffie, de roerstaafjes. We bak-
ken alles zelf: de taarten zijn home-made, het desembrood bakken 
we af. We horen dagelijks: wat is dit leuk! Het past bij de tijd van nu. 
Mensen willen niet zomaar ergens wat eten. Ze willen iets beleven.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN:
Desembrood, tosti focaciabrood, pesto, groene smoothies, walno-
tenhoningyoghurt, koffie to go.

No.38 City Bakery Café
Nieuwstraat 38  |  078-8438488  |  www.citybakerycafe.nl

ORIGINEEL - KLEINSCHALIG - GEMOEDELIJK - RUSTIG

Broodje van Willem: 
royaal belegde broodjes
Rieke Staat: “Dat we hier al 27 jaar zitten, staat sinds kort op het bord 
buiten. Het spreekt mensen aan. Er zijn weinig van dit soort zaakjes 
overgebleven. Willem had altijd graag een broodjeszaak gewild. In 1988 
kregen we met steun van de mensen in de straat een vergunning. In 
die tijd kon je echt nog niet op elke straathoek wat eten. Er is sindsdien 
veel veranderd. We hebben er concurrentie bij gekregen. Zoals van de 
Albert Heijn, waar je kant en klare verpakte sandwiches kunt kopen. 

Mensen willen graag iets wat ze thuis niet snel kunnen maken. 
Speltbrood, geitenkaas, mozzarella; dat is echt van deze tijd. 
Als daar vraag naar is, gaan we daarin mee. Iedereen is op de 
gezonde toer. Onze catering is in de loop der jaren een begrip 
geworden. De broodjes zijn royaal belegd. Al die tijd hebben we er 
onze boterham mee kunnen verdienen. 

De inrichting is met zijn tijd meegegaan. We hadden hoge barkruk-
ken. Maar mensen willen graag tegenover elkaar zitten. Dan kun-
nen ze gezelliger praten. Dochter Linda heeft kleurige overtrekjes 
voor de krukjes gehaakt. Dingen verslijten soms niet, terwijl je toch 
toe bent aan wat anders. Door de Grote Kerk zitten we op een goede 
locatie. Toch horen we nog vaak: ‘Zitten jullie hier net?’ Ons hele 
pandje valt niet op als we niks buiten zetten.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN:
Verse tomatensoep, baguette zalm/roomkaas, supertosti’s, 
gekookt ei, sandwich Zwitserse kaas, appel-vlierbessensap.

Broodje van Willem
Voorstraat 433  |  078-6313510  |  www.broodjevanwillem.nl
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Niet chronologisch, maar thematisch. Op die 
manier vertelt het Nationaal Onderwijsmuseum 
straks het verhaal over de hoogtepunten uit de 
Nederlandse onderwijsgeschiedenis. “Zo kunnen 
we veel beter aansluiten bij de actualiteit”, aldus 
directeur Tijs van Ruiten.

CULTUUR

Onderwijsmuseum 
13 juli open voor bezoekers

4140

»

“Weet u waar het Onderwijs-
museum is?”, vragen twee 

toeristen voor de ingang van De Holland. 
De plek waar 13 juli het Nationaal 
Onderwijsmuseum haar deuren opent, ziet 
er op het moment van schrijven uit als een 
bouwput. Maar het gebouw De Holland 
zelf is gelukkig al helemaal in ere hersteld. 
Weg zijn de ontsierende bijgebouwtjes en 
feloranje buizen die het pand doorklief-
den. Eindelijk hebben we weer zicht op de 

grandeur van het oorspronkelijke bouw-
werk van architect Sybold van Ravesteyn. 
Op een dag als vandaag, waarop de eerste 
lentezon schijnt, baden de tentoonstel-
lingsruimtes en het museumcafé in een 
zee van licht. Terwijl bouwvakkers en 
museummedewerkers hard werken aan 
de inrichting van het museum en het 
samenstellen van de openingstentoon-
stelling Grow Up! (zie kader), geeft directeur 
Tijs van Ruiten een rondleiding.
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CULTUUR

MUSEUM NIEUWE STIJL
Het nieuwe Nationaal Onderwijsmuseum wordt heel anders dan 
het museum oude stijl, vertelt hij. “Het vertelt niet het chronologi-
sche verhaal van de geschiedenis van school, maar is thematisch 
van opzet. We beginnen steeds in het heden. Vanuit het heden 
gaan we terug naar het verleden. Zo kunnen we veel beter aan-
sluiten bij de actualiteit.”
Het onderwijs staat dagelijks in de krant. De rekentoets die nu 
actueel is, kan voor het museum aanleiding zijn om bezoekers zelf 
zo’n toets te laten maken. “Door thematisch te werken, kunnen we 

ook de breedte van het Nederlandse onderwijssysteem beter voor 
het voetlicht brengen”, zegt Van Ruiten. “Neem de onderwijswet-
geving; Als je die chronologisch behandelt, raak je de draad kwijt. 
Je moet één ding eruit pikken, bijvoorbeeld de Mammoetwet en 
daar dieper op in gaan.”

PERSOONLIJKE VERHALEN
Naast die thema’s is er een tweede rode draad met persoon-
lijke verhalen. Over de voorgeschreven schooltas. Of pijnlijker 
zaken. Want school is een plek van leuke en slechte dingen. “Op 
dit moment maken we filmpjes door heel Nederland, met korte 
persoonlijke belevenissen van mensen van 8 tot 80 jaar. Mensen 
die antwoord geven op de vraag: wat had ik willen worden, als ik 
beter had opgelet of de kans had gehad. Maar ook: wat wil ik later 
worden.”
Het museum wil namelijk niet alleen aandacht schenken aan 
ouderen, maar ook aan de generatie van nu. “Voor een kind van 11 
is vijf jaar geleden ‘vroeger’. Die kinderen willen vanuit hun eigen 
perspectief dingen uitgelegd krijgen.” Dat doet het museum door 
dingen interactief te maken. “We maken een spiegelpaleis met 
schrijftafels. Zo zie je hoe je met een kroontjespen of ganzenveer 
schrijft. Kinderen kunnen ook een selfie maken op een springbok.”

TOPSTUKKEN
Beneden in het souterrain is de open-
depotopstelling MOOI  met topstukken uit 
de collectie. Zoals de letterkast van Prinsen 
die vroeger werd gebruikt om te laten zien 
hoe je met letters woorden kunt vormen. 
Er staat ook een ouderwetse schoolbank 
‘volgens Rijksnorm gemaakt’. En een 
onooglijk, versleten tafeltje afkomstig 
van ‘De Werkplaats’ van Kees Boeke, de 
vernieuwingsschool waar Prinses Beatrix 
en haar zussen op hebben gezeten. Van 

Ruiten: “Hier vind je voorwerpen die niet 
passen binnen de thematische opzet van 
het museum, maar die altijd bijzonder zijn 
om naar te kijken.”
Een museum over school is bij uitstek een 
plek waar mensen komen om hun eigen 
schooljeugd te herbeleven. Dan is het fijn 
als je sommige dingen weer net als vroeger 
kunt vastpakken. Een mooie, oude Bosatlas, 
een kroontjespen. Dat kan, volgens Van 
Ruiten. “We hebben 350.000 voorwerpen. 
Daar zitten ook spullen bij die tegen een 
stootje kunnen. Een oude negentiende-
eeuwse Bosatlas leggen we in de vitrine. 
Maar een Bosatlas uit 1930 of 1950 daar zijn 
er nog heel veel van. Die mogen mensen in 
hun handen nemen.”   • 

Nationaal Onderwijsmuseum
Gebouw De Holland
Burgemeester de Raadsingel 97 
www.onderwijsmuseum.nl

“KINDEREN WILLEN VANUIT HUN EIGEN 
PERSPECTIEF DINGEN UITGELEGD KRIJGEN”
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Grow up! 
Op 11 juli opent het Nationaal 
Onderwijs museum haar deuren met 
Grow up!, een tentoonstelling over de 
opgroeiende jeugd vanuit het per-
spectief van de schoolagenda. Die is 
in deze tijd van social media nog altijd 
populair. “De schoolagenda bestaat 
al vanaf eind negentiende eeuw”, zegt 
directeur Tijs van Ruiten. “In de jaren 
vijftig wordt het geen huiswerkboekje 
meer, maar een uitdrukking van je 
identiteit. Een boekje waar je je diepste 
gevoelens in schrijft en waar je idolen 
in huizen.” 

Dat blijft. Ook al wordt in het voort-
gezet onderwijs huiswerk vaak op 
Facebook gezet. “Social media spelen 
een rol, maar de agenda is nog steeds 
een ding dat je moet hebben om erbij 
te horen. Het is lifestyle: een voorwerp 
om te laten zien wie je bent en  je te 
onderscheiden van anderen.” 
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Wat heb jij met Dordrecht? 
“Dordrecht is voor mij thuiskomen. Ik vind 
het een heerlijke, overzichtelijke stad. Bij 
Dordrecht denk ik hoofdzakelijk aan de 
binnenstad waar ik geboren en getogen 
ben. Sinds juni vorig jaar woon ik officieel 
in Den Haag, maar ik ben hier bijna nog 
vaker. Niet alleen mijn ouders wonen hier, 
maar ook mijn vrienden en de leden van 
mijn band. We oefenen nog regelmatig in 
de Popcentrale.”

Wat karakteriseert de stad en de inwoners?
“Het is een stad met een prachtige 
architectuur en geschiedenis, vaak nog 
onontdekt en onderschat. Tegelijkertijd 
is het ook heel dorps, maar dat bedoel ik 
vooral in positieve zin. We zijn hier heel 
erg op elkaar gericht. En dat is helemaal 
niet verkeerd, want er zit hier enorm veel  
potentieel. Op het gebied van kunst en 
cultuur wordt hier van alles ontplooit, ook 
voor jongeren. Niemand blaast hier hoog 
van de toren, maar we zouden echt wel 
wat meer naar buiten mogen treden.”

Hoe zit het met de eilandmentaliteit?
“Ik denk dat hier heel erg het besef leeft 
dat we anders zijn dan de omgeving. 
Tegelijkertijd is Dordrecht denk ik een 
mooie afspiegeling van het landelijk 
gemiddelde. We hebben hier alles. Je hoeft 
echt de stad niet uit om te winkelen. Er 
zijn hier heel veel verschillende kleding-
boetieks en ook een aantal hele mooie 
schoenenwinkels.”

Uitgaan in je eigen stad, hoe was dat als 
jongere? 
“Ik ga hier nog steeds uit en ben regel-
matig te vinden in Bibelot en het Dolhuis. 
Ik denk dat Bibelot in zijn grootte een 
van beste poppodia van Nederland is. In 
Rotterdam ontbreekt zo’n middelgroot 

podium bijvoorbeeld al jaren. Ik kan me 
best iets voorstellen bij de sentimenten die 
er waren toen er afscheid moest worden 
genomen van het oude Bibelot, maar ik 
ben blij dat het nu deel uitmaakt van  het 
Energiehuis. Ik heb me er zelfs veertien 
jaar geleden nog hard voor gemaakt toen 
ik nog in een bandje zat en er amper fat-
soenlijke oefenruimte in de stad was.”

Wat zijn de bijzondere plekken in Dordrecht 
waar je vaak te vinden bent?
“Ik zit regelmatig in het Wantijpark, maar 
ga ook graag naar de Biesbosch en de 
Sterrenwacht. Verder kun je me regelmatig 
zien joggen door de binnenstad. Ik ken 
geen andere stad waar je dat zo makkelijk 
in het centrum kunt doen. Verder zit ik 
graag hier, bij Heer & Meester. Ik hecht veel 
aan duurzaamheid en gezonde voeding 
en de kaart van Heer & Meester sluit daar 
mooi op aan. Nog even afgezien van de 
hele bijzondere locatie.”

Heb je nog heimelijke genoegens in 
Dordrecht?
“Ik ga het liefst winkelen in Dordrecht, want 
ik kan hier nog wel eens iets vinden wat niet 
door iedereen gedragen wordt. Verder ben in 
nog al op mezelf. Ik vind het heerlijk om in 
mijn eentje naar het Dolhuis te gaan en de 
hele avond met niemand te praten.”   •
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“OP HET GEBIED 
VAN KUNST EN 
CULTUUR WORDT 
HIER VAN ALLES 
ONTPLOOIT, OOK 
VOOR JONGEREN”
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Dordrecht door 
de ogen van...

Dordrecht is bijzonder dichtbij en in ieder 
Dordrecht maggezien vragen we een bekende of 
minder bekende Dordtenaar naar wat voor hem 
of haar de stad bijzonder maakt.

Wie:
Britt Pols
Wat:
Beter bekend als singer-songwriter PollyAnna. Volgens Giel Beelen 

‘het geluid van 2015’. 
Bracht begin april haar debuutalbum Indigo uit. 

Dordtenaar sinds: 1986
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VARIAVARIA

Dordrecht vegetarisch 
restaurant rijker

Onder de naam Daantje kookt Vega is aan de 
Nieuwstraat 25 een nieuw vegetarisch restau-
rant geopend. Voorlopig alleen voor de lunch, 
maar vanaf het najaar ook voor het diner. 

Daantje wil zowel flexitariërs (mensen die regel-
matig een dag zonder vlees of vis eten) als de 
pure vegetariërs verwennen met heerlijke maaltij-
den, zoete verleidingen en uitgebreide high tea’s. 
Voor de lunch werkt het nieuwe restaurant hoofd-
zakelijk met een lopend buffet met onder meer 
tal van smakelijke salades. Zo kan de lunchpauze 
snel, maar ook gezond worden ingevuld. 

Geopend woensdag t/m zaterdag 09.00-17.00 uur.  www.daantjekooktvega.nl

IJssalon 
Talamini terug 
in Dordrecht
Na een klein jaar afwezigheid is de van 
oorsprong Dordtse ijssalonketen Talamini 
weer terug in de stad. 

Talamini heeft een nieuwe vestiging geopend 
op de Spuiboulevard. Als vanouds kun je hier 
terecht voor vaak verrassende ijssmaken 
zoals Brokking en pannacotta, maar ook 
voor Italiaanse koffie, zoetigheden, broodjes 
en soep. 

www.talamini-gelato.nl
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Biesbosch pakt de komende 
maanden uit
In de Hollandse Biesbosch worden tijdens 
de lente- en zomermaanden de nodige 
activiteiten georganiseerd voor jong en oud. 

Op 7 mei is er de gezinsexcursie 
‘Ontluikende lente’, waarbij je met het gezin 
(volwassenen € 4,00, kinderen 4 t/m 16 jaar 
€ 3,00) en een professionele gids de ontlui-
kende natuur in de Bieschbosch verkent.  
Op zaterdag 24 mei is er op het terrein van 
het Biesboschcentrum het schaapscheer-
dersfeest waar je kunt zien hoe schapen 
van hun vacht ontdaan worden. 

Elke vrijdagavond in juli en augustus is er 
een zomerse rondvaart door de kleinere 
kreken in de Hollandse Biesbosch. Geniet 
van de natuur en het kabbelen van het 
water tijdens de rustige avonduren. Je 
kaartje voor deze midzomeravondtocht 
(€ 8,00 volwassen, kinderen 4 t/m 16 jaar 
€ 6,00) kun je aan boord kopen. 

Voor de gezinsexcursie is reserveren 
noodzakelijk: 078 770 53 53. Kijk voor deze 
en andere activiteiten in de Biesbosch op 
www.actiefindebiesbosch.nl

Zeventig jaar bevrijding in 
Museum 1940-1945
Het jaar 2015 is een bijzonder jaar voor 
Museum 1940-1945. Het is dit jaar 
namelijk precies zeventig jaar gele-
den dat Nederland werd bevrijd door 
de geallieerden tijdens de Tweede 
Wereldoorlog. Ter ere van deze gebeur-
tenis zijn er in het museum aan de 
Nieuwe Haven tot eind september twee 
grote exposities.

De bevrijding van Dordrecht door het 
Eerste Canadese leger is een groot 
overzicht van de bevrijding van de stad 
door het Eerste Canadese leger. Bij deze 
tentoonstelling zijn veel bijzondere foto’s, 

kledingstukken en uniformen uit die 
bijzondere periode te zien. 

De tweede expositie heeft de titel Zij 
sprongen bij maanlicht en staat uitge-
breid stil bij het lot van de Dordtenaren 
Henk Sebes en Aart Alblas. Het tweetal 
vluchtte naar Engeland om daar opgeleid 
te worden tot marconist. Nadat het twee-
tal door de geallieerden werd gedropt in 
bezet Nederland werden ze jammerlijk 
opgepakt door de Duitsers en kwamen 
ze uiteindelijk in Oostenrijk om het leven.  

www.museum19401945.nl

Vrijgezellen  
machines 
en naakt(!) in 
Pictura
Tot en met 23 mei is bij Tekengenootschap 
Pictura nog de tentoonstelling Machines 
Célibataires te bezoeken. Het gaat om 
een groepstentoonstelling van Raymond 
Barion en zijn oud-leerlingen Henri Jacobs, 
Jan van de Pavert, Marieke van Diemen en 
Ab van Hanegem.

Centraal staan de lessen die Barion begin 
jaren tachtig gaf aan de Academie St. Joost 
Breda, met de titel Vrijgezellenmachines. 
Er zijn onder meer kunstwerken uit het Van 
Abbemuseum (Eindhoven) en het Centraal 
Museum (Utrecht) te zien.
In de weekenden van 13 juni tot en met 5 juli 
zal op zaterdag en zondag in Pictura het 
festival NAAKT IN DORDT! plaatsvinden. Het 
doel van het programma, dat is opgebouwd 
uit diverse voorstellingen, is om iedereen 
met belangstelling voor de  kunstvorm 
‘naakt’ met elkaar in contact te brengen. 

www.pictura.nl

Varia
Een greep uit de 
nieuwsberichten 
over Dordrecht.

Eetfestijn op wielen doet 
Dordrecht aan 
Op 1, 2 en 3 mei is het Otto Dickeplein, 
nabij de Merwekade, het decor voor het 
eetfestijn Rrrollend Dordrecht. 

Het concept, dat steeds meer steden in 
Nederland verovert, bestaat uit een lange 
karavaan foodtrucks, (bestel)wagens en 
opleggers waarop ter plekke gekookt, 
gebakken en gebraden wordt. Daarnaast 
zijn er tal van hippe eettentjes waar je de 
meest uiteenlopende hapjes en drankjes 
kunt kopen. Op vrijdag 1 mei is het grote 
openlucht restaurant van 16.00 tot 00.00 
uur geopend, op zaterdag 2 mei van 12.00 
tot 00.00 uur en zondag 3 mei van 12.00 
tot 21.00 uur.

www.rrrollend.nl
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ACTIVITEITEN

CELLOFESTIVAL
Het festivalseizoen begint met twee zeer 
uiteenlopende muziekstijlen. Van 14 tot 
en met 17 mei 2015 is tijdens het hemel-
vaartweekend  in het Energiehuis de 14e 
editie van het Cellofestival Dordrecht. Een 
bijzondere uitvoering, want precies 25 jaar 
geleden vond het festival voor het eerst 
plaats. 

Behalve een zeer afwisselend programma 
aan ontbijt-, lunch-, avond- en nachtcon-
certen is er ook alle ruimte voor jonge en 
oude amateurmuzikanten om te oefenen

 met de cello. Op vrijdag 15 mei is er een 
Kinderdag met laagdrempelige lessen voor 
de kleinsten. Volwassenen kunnen een 
driedaagse cello bootcamp volgen. Je krijgt 
er dagelijks twee lessen van vakdocenten, 
je speelt samen met amateurcellisten van 
je eigen niveau en krijgt zowel technische 
als muzikale adviezen. Daarnaast zijn er 
elke dag masterclasses door de (internati-
onaal) bekende  cellisten Pieter Wispelwey, 
Dmitry Ferschtman  en Marien van Staalen.
Meer informatie op 
www.cellofestivaldordrecht.nl

HIPHOP
Tijdens hetzelfde hemelvaartweek-
end vinden van 14 tot en met 16 mei 
in de Sportboulevard de Europese 
Kampioenschappen Hip Hop plaats. 
Hiphoppers strijden er om de Europese 
titels in de categorieën small mega-
crews en battles. Het is een officieel EK 
namens de internationale sportbond 
FISAF in samenwerking met Hip Hop 
Unite. Behalve het wedstrijdelement zijn 
er workshops waar iedereen aan kan 
deelnemen. Bij het vorige EK stonden er 
meer dan 110 hip hop-liefhebbers op de 
dansvloer.  
Meer informatie op 
www.hiphopunite.com/index-ecs.html

KELTFEST
Twee weken later is in het weekend van 
30 en 31 mei traditiegetrouw het Keltfest 
in de Hollandsche Biesbosch. Dit is een 
groot Schots en Keltisch cultureel festival 
met muziek- en dansgroepen, ‘high-
land games’ en een stand met Schotse 
en Keltische lifestyleproducten. Ook is er 
historisch dorp waarin oude ambachten als 
schapendrijven, mandvlechten en visnet 
breien worden gedemonstreerd en zijn er 
zogeheten re-enactment-gezelschappen 
die het leven in vroeger tijden naspelen. 
Voor de kleinste festivalbezoekers zijn er 
onder meer verhalenvertellers. 
Meer informatie op www.keltfest.nl

WANTIJPOP
Op zaterdag 13  juni vlijt heel Dordrecht en 
omgeving zich weer op meegebrachte 
kleedjes en tuinstoelen tijdens Wantijpop. 
Er is voor elk wat wils tijdens dit tuinfeest 
waar een oergezellige festivalsfeer hangt. 
Bij de grote nationale acts die Dordrecht 
dit jaar aandoen springt Blaudzun direct 
in het oog. De singer-songwriter beleefde 
begin 2012 zijn definitieve doorbraak met 
zijn nationaal en internationaal geprezen 
derde album Heavy Flowers. Ook Jett Rebel 
maakt een stormachtige carrière door. 
Met Hits For Kids, zijn eerste echte album, 
openbaarde Jett Rebel zijn immense talent 
voor pure, intense pop. 

Het regionale karakter van het festi-
val komt onder meer aan bod door een 
optreden van Savoy Room, een swingende 
crossoverband uit Rotterdam en omstre-
ken. De twee dames en drie heren spelen 
muziek in de stijl van Moloko, Zucho 103 en 
Jazzanova en maakten al eerder indruk op 
Dordrecht tijdens Big Rivers in 2013. 
Doorgestoten van regionaal naar nati-
onaal talent is onze eigen Nielson. De in 
Dordrecht als Niels Littooy geboren singer-
songwriter kwam vorig jaar met zijn 
debuutalbum Zo van aah yeah op nummer 
2 binnen in de hitlijst. Zijn single Sexy als 
ik dans bereikte zelfs de hoogste positie in 
Vlaanderen. Nielson speelt op Wantijpop 
een thuiswedstrijd.   

Voor de jongste festivalbezoekers is er de 
Kindertuin van Koning Eik. Hier kunnen 
kinderen genieten van poppenkast, zich 
laten schminken en zwieren in de zweef-
molen. Daarnaast kunnen ze dansen in de 
kinderdisco of spelen in de speeltuin.
Kijk voor het complete programma op 
www.wantijpop.nl

ZOMERKLANKEN
De zomer wordt extra feestlijk ingeluid met 
het festival Zomerklanken dat op zaterdag 
27 juni plaatsvindt op het Beverwijcksplein. 
Het plein wordt omgetoverd tot een  festi-
valplein vol muziek en activiteiten voor het 
hele gezin. Er is kindertheater, een gezellige 
lifestylemarkt, stand-up comedy, lekker 
eten en drinken en nog veel meer. Op het 
ZomerKlanken podium zorgt een verras-
sende programmering nog eens extra voor 
een sfeervolle ambiance. 
Meer informatie op www.zomerklanken.nl

Zomerfestivals
Na de dagen weer langer worden is het weer tijd voor 
leuke dingen buitenshuis. En die zijn er in Dordrecht 
meer dan voldoende. Of je nu van klassiek houdt, 
van Schotse tradities of stand-up comedy, er is voor 
iedere smaak wel een evenement.
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ACTIVITEITEN

Dordrecht in ander 
perspectief: hofjes 
Verscholen en idyllisch: de mooiste hofjes 
van Dordrecht!

De volgende editie van Dordrecht maggezien 
verschijnt in september. Tot die tijd blijf je op de 
hoogte via www.centrumdordrecht.nl

Dordrecht 
pakt uit
Voor de derde keer pakt het centrum 
van Dordrecht weer een weekend lang 
feestelijk uit.

Open 
Monumenten-
dagen
Op 12 en 13 september krijgen de kun-
sten en ambachten ruim baan.

High Wine
Bij iedere wijn een bijpassend hapje? 
Een overzicht van de plekken in 
Dordrecht waar je heerlijk kunt genieten 
van een High Wine.

CULTUUR

UITGAANACTIVITEITEN 

In het volgende nummer:

Een zomer vol evenementen
Kunst- en antiekmarkt
Iedere eerste zondag van de maand is er tot en met 6 december een kunst en antiekmarkt op 
het Nieuwkerksplein. Vanuit zo’n veertig kramen laten kunstenaars, antiquairs, vormgevers en 
andere creatieve ondernemers uit de nabij gelegen Voorstraat-Noord zien wat ze in huis hebben. 
Een provisorisch terras en een muzikale omlijsting zorgen voor een passende ambiance.
Iedere eerste zondag van de maand van 10.00 uur tot 17.00 uur op het Nieuwkerksplein

Ridderspektakel
Op zaterdag 13 en zondag 14 juni is er het jaarlijkse Ridderspektakel in de Hollandsche Biesbosch. 
En weekend lang kun je hier de middeleeuwen beleven. Je kunt zien hoe de mensen toen leefden 
en wat voor werk ze deden. Maar misschien nog wel het mooist is dat kinderen tijdens het rid-
derspektakel ook zelf echte ridders kunnen worden. Een heus ridderdiploma ligt in het verschiet. 
Zaterdag 13 en zondag 14 juni op Evenemententerrein Hollandsche Biesbosch 
Meer informatie over de activiteiten en tickets vind je op www.ridderspektakel.nl

Boekenmarkt 
Op zondag 5 juli 2015 is het weer zover en staat de binnenstad van Dordrecht in het teken van 
de Dordtse Boekenmarkt. Bij bijna 600 kramen kunt je vaak heel bijzondere boeken op de kop 
tikken, variërend van strips en historische romans, tot kinderboeken en biografieën. Ook zijn er de 
nodige gratis muziekoptredens.  De kunsthandels, galeries en antiekzaken die meedoen aan het  
Kunstrondje Dordt zijn vanaf 12.00 uur geopend.
Zondag 5 juli in de binnenstad  |  www.dordtseboekenmarkt.nl  |  www.kunstrondjedordt.nl

Big Rivers 
Mardi Gras meets Merwede tijdens het jaarlijkse Big Rivers festival van 10 t/m 12 juli. Dordrecht 
is weer voor een paar dagen het Nederlandse New Orleans. Bereid je dus voor op een overdosis 
bluesmuziek, tal van andere verrassende muzikale acts en natuurlijke een echte festivalsfeer. 
Waarbij het traditionele polsbandje ook dit jaar weer met liefde wordt ingeruild voor de traditio-
nele paarse, groene en gouden Mardi Grass kettingen. 
10, 11 en 12 juli  |   www.bigrivers.nl 

Place d’Ary
De kunstmanifestatie Place d’Ary keert ook deze zomer weer terug op het groothoofd. Vanaf juli 
kunnen jong en oud op een toegankelijke manier iedere weekend in contact komen met beeldend 
kunstenaars en kunstliefhebbers. Op deze unieke locatie hebben verschillende kunstenaar een eigen 
stukje atelier om te bewonderen. Tevens zijn er leuke kinderworkshops, live muziek en een buitenfilm. 
Ieder weekend van 11 juli t/m 16 augustus op het Groothoofd  |  www. placedary.nl

Palm Parkies 
Vanaf half juli tot en met half augustus wordt het weekend iedere maandag met een dag ver-
lengd tijdens de Palm Parkies Concerten in het Wantijpark. Vanaf half acht kunt je er al terecht 
voor een hapje en een drankje. Even na achten kunt je onder de laatste zonnestralen van de 
avond genieten van een altijd verrassende muzikale act. 
Iedere maandag in het Wantijpark. De toegang is gratis  |  www.parkies.net    
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Een greep uit de evenementen in de zomermaanden, kijk voor alle evenementen op www.
uitagendadordrecht.nl



NU TIJDELIJK
MET GRATIS AUTOMAAT.
VANAF € 18.995,-
VOOR WIE BEN JIJ ALS PRIJS GEEN VERSCHIL MAAKT?

Markeer je voorkeur met het rode potlood en breng je stem uit bij MINI Dubbelsteyn.Kun je meteen even proefrijden in beide kandidaten.

#TEAMMANUAL

Markeer je voorkeur met het rode potlood en breng je stem uit bij MINI Dubbelsteyn.Kun je meteen even proefrijden in beide kandidaten.
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