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Houd vast dat 
vakantiegevoel!
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Voor de meeste mensen is het echte leven, na de vakantie, alweer een 
paar weken begonnen. Voorbij zijn de lange ochtenden van doel-
loos luieren op het strand, de jaarlijkse dosis museumbezoekjes in 
pittoreske stadjes en die oh zo fijne gewaarwording dat iedere avond 
het eten al voor je klaar staat. Het vizier staat weer op werken en de 
dagelijkse routine van de boodschappen, de (af)was en het avondeten. 

Laat het vooral geen reden tot somberen zijn, want met een beetje 
fantasie kun je het ‘vakantiegevoel’ nog wel  een tijdje vasthouden in 
Dordrecht. Nog tot diep in oktober zijn er tal van leuke evenementen 
voor jong en oud. Zoals een driedaags foodtruckfestival met tal van 
lekkere hapjes, wat je ook weer een paar dagen koken scheelt. Of het 
Open Monumenten weekend, waarbij je behalve met de Dordtse rijk-
dom aan monumenten dit jaar ook kennis kunt maken met een aantal 
bijzondere Dordtse kunstenaars en ambachtslieden. 

Eén van de monumenten die tijdens de Open Monumentendagen 
geopend is, is gebouw De Holland. Het pand is de afgelopen jaren in al 
haar glorie teruggebracht en herbergt nu het Onderwijsmuseum. Na 
de opening door onderwijsminister Bussemaker is Dordrecht weer 
een museum van nationale  faam rijker. Het twintigjarig jubileum van 
het Kunstrondje Dordt is daarnaast wellicht een goede reden voor 
een (hernieuwde) kennismaking met al die leuke kunst-, antiek- en 
curiosazaakjes die onze stad rijk is. Iets bijzonders  voor in huis is in 
Dordrecht altijd bijzonder dichtbij.  

Ook op culinair gebied kun je in Dordrecht het vakantiegevoel vasthou-
den. Neem deel aan een cursus tapas maken, kom naar de smaakmarkt 
tijdens Dordt Pakt Uit of nodig wat vrienden uit voor een high wine. Dit 
fenomeen is aan een stevige opmars bezig.  Lekker genieten van sma-
kelijke gerechten met passende wijn erbij;  als dat geen genieten is… 

Op je gezondheid! Of-om toch een beetje het vakantiegevoel vast te 
houden- cheers, santé, prost!

Redactie Dordrecht maggezien

Welkom!

Saskia, onze verwonderde 

projectleider

wij hebben
het hele jaar
meester-
werken

Kom ze ontdekken 
tijdens de unieke 
tentoonstellingen 
op onze prachtige 
nieuwe locatie!

onderwijsmuseum.nl
Burgemeester de Raadtsingel 97 — Dordrecht



Dordrecht maggezien

10

16

06

Dordrecht maggezien 
is ook beschikbaar 
op je tablet!
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WINKELEN

12 
Waar voor je (kleed)geld
Wat moet je als jongere aan om er een beetje 
eigentijds bij te lopen, liefst nog in een beetje 
eigen stijl? Vier Dordtse jongeren laten zich 
in evenveel  kledingzaken van top tot teen 
aankleden.  

EN VERDER...
48 Varia

50 Uitagenda

22 
Dordrecht Pakt uit
Op 27 september laat Dordrecht weer aan 
de buitenwereld zien dat het bij ons goed en 
gezellig eten, drinken en winkelen is. Die dag 
pakt de binnenstad weer groots uit met mode, 
straattheater en muziek. 

38
Voorstraat Noord Festival
De Voorstraat Noord is het culturele dwaal
milieu van Dordrecht. 12 september kun je je er 
onderdompelen in de wereld van straattheater, 
sneldichters, striptekenaars en muziek.  

40 
Wat waardevol is blijft voortleven 
Het tweede weekend van september staat 
traditioneel in het teken van de Open Monu
mentendagen. Het is dit jaar ook een unieke 
gelegenheid om kennis te maken met kunst 
en ambacht in de stad. 

ACTIVITEITEN 
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16 
Lekker ontspannen met uitzicht 
op de markt
High wine is helemaal in. Diverse horecazaken 
in Dordrecht doen volop mee aan het nog jonge 
fenomeen waarbij verrassende wijnen worden 
gecombineerd met bijpassende hapjes. 

24 
Dordrecht in een ander perspectief 
Je oog valt er bijna niet op als je de bekende 
straten in hartje Dordrecht afloopt. Maar 
tussen de vaak eeuwenoude gevels komen 
regelmatig verrassend schilderachtige hofjes 
tevoorschijn. 

28 
Werkweek uit, weekend aan
Even weg van de dagelijkse routine is ook 
fijn als je volop in het werkende leven en het 
gezinsleven zit. Dordrecht biedt tal van plek
ken waar je lekker ouderwets kunt borrelen, 
dansen en feesten alsof het 1999 is. 

32 
Dordrecht door de ogen van…
Leuk natuurlijk al die mooie praatjes over 
Dordrecht, maar wat vindt een echte Dordte
naar nou zelf van zijn stad? Projectontwikkelaar 
Ewald Dudok verklapt zijn heimelijke genoegens.

06 
Verleng het vakantiegevoel
De grote vakantie is helaas echt weer voorbij. 
Plekken en activiteiten waar je de vakantie kunt 
herbeleven zijn er in Dordrecht echter volop. 

10 
Ook Madurodam begint in 
Dordrecht
Attractiepark Madurodam heeft een eigen ver
sie van Het Hof van Nederland.  Het Hof en haar 
belangrijke rol in de vaderlandse geschiedenis 
passen bij de grote Nederlandse verhalen die 
het park wil vertellen. 

20 
Overnachten in een kunstwerk
De wijk Stadswerven verandert in hoog 
tempo. Liefhebbers kunnen nog tot eind 
september de proef op de som nemen 
door te overnachten in het kunstwerk 
Wachten op de rivier. 

In deze editie CULINAIR CULTUUR

34 
Twintig jaar Kunstrondje Dordt
Al twee decennia is het iedere eerste zondag 
van de maand vaste prik: tientallen antiquairs, 
boekhandels, galeries en andere winkeltjes 
stellen hun deuren open voor het inmiddels 
vermaarde Kunstrondje Dordt. Sommige 
spullen uit 1995 zijn inmiddels zelf al verheven 
tot curiosa of collectors item.

44
Dordts cultureel seizoen geopend
Het belooft opnieuw een spannend en rijk 
geschakeerd cultureel seizoen te worden. 
Zo doen astronaut André Kuipers en Herman 
van Veen Kunstmin aan. Bij Bibelot staan 
De Dijk en Popa Chubby op het programma. 
Het Nationaal Onderwijsmuseum trapt haar 
eerste seizoen in Dordrecht af met drie 
tentoonstellingen.  
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ACTIVITEITEN

Lekker zwemmen
Zeker voor kinderen is het ultieme vakantiegevoel het lekker kunnen 
zwemmen in de zee of in een openluchtzwembad. Daarvoor hoef je 
gelukkig geen uren te reizen, laat staan het vliegtuig te pakken. 

In het Wantijpark ligt achter het Wantijpaviljoen een geliefd kinder
badje dat in de volksmond de Paddenstoel heet, naar de fontein in 
de vorm van een paddenstoel midden in het pierenbadje. Hier kun
nen de jongste kinderen zich tot maximaal kniehoogte prima ver
maken in het water, terwijl de ouders van onder de bomen op een 
uiterst ontspannen manier hun kroost in de gaten kunnen houden.  

Tegen de Hollandse Biesbosch aan, in recreatiegebied De Merwe
landen, ligt het enige strandje in Dordrecht met een Blauwe Vlag. 
Dit is een internationale milieuonderscheiding die wordt toege
kend aan meer dan 3.500 stranden in ruim dertig landen. Je bent 
op het strandje in de Merwelanden dus zeker van schoon water en 
een duurzame omgeving. Daarnaast zijn er speeltoestellen en een  
gelijknamig restaurant dat uitkijkt over het water.

De Paddenstoel is nog open tot 1 oktober en wordt dagelijks gevuld 
met water bij zonnig weer en een buitentemperatuur van minimaal 22 
graden Celsius. Voor recreatiestrand de Merwelanden kun je het adres 
Bekramming 13 aanhouden.  

Verleng het 
vakantiegevoel
Weemoedig zijn veel Nederlanders de afgelopen weken  
teruggekeerd van een vakantie in eigen land, op de camping in 
Frankrijk of nog verder weg. De realiteit is echter onverbiddelijk: 
het werkende leven en alle andere dagelijkse dingen staan 
weer voor de deur. Toch is het met een beetje fantasie heel 
goed mogelijk om ook in Dordrecht het vakantiegevoel nog 
even vast te houden.

6
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Zonnestralen op het water
De nazomer tovert spectaculaire luchten 
tevoorschijn. Gelukkig hoeven we niet te 
kiezen tussen gouden morgenstond en 
avondrood. Biesboschcentrum Dordrecht 
organiseert namelijk speciale kanoroutes 
voor vroege vogels én voor avonturiers 
in het schemerdonker. De gidsen van de 
Jungletocht leiden je nog voor acht uur ‘s 
ochtends over kreekjes naar plekken die 
je zelf nooit kunt vinden. “De stilte, slechts 
onderbroken door fluitende vogels, is 
indrukwekkend”, vertelt Patty Kanselaar 
van Nationaal Park De Biesbosch. “Je 
waant je in het Amazonegebied, zo 
peddelend door de ruige natuur.” Goed 
kunnen kanoën is overigens geen must, 
de excursieleiders zorgen ervoor dat 
iedereen mee kan. De avondgroep vertrekt 
vlak voor zonsondergang, rond 19.45 
uur in september, en gaat op zoek naar 
bevers. De twee gidsen weten precies 
waar de burchten zich bevinden en waar 

de grootste knaagdieren van Europa 
graag vertoeven. Er is geen garantie dat 
de Dordtse mascotte zich vertoont, maar 
de kans dat er een paar voorbij zwem
men of zich aan de oever zitten te was
sen, is volgens Patty levensgroot. Wie 
zin heeft in een ontspannen dagje op het 
water, kan een roeibootje of fluisterboot 
bij het Biesboschcentrum huren. Even 
verderop, bij Bootverhuur Dordrecht in 
Jachthaven Westergoot, heb je de keuze 
uit verschillende soorten vaartuigen. De 
robuuste sloep is uitermate geschikt voor 
een vaartochtje met vrienden, familie en 
collega’s. Picknickmand mee en dan maar 
aanleggen bij een frisgroene waterkant. 
Zonaanbidders hoeven niet eens aan te 
meren, ze kunnen een consoleboot met 
zonnedek huren. Toch meer behoefte aan 
actie en het ‘oergevoel’? Reserveer dan de 
stoere drifter visboot.  

Biesboschcentrum Dordrecht, Baanhoekweg 53
Vaardata: 1 april t/m 31 oktober
www.biesboschcentrumdordrecht.nl

Bootverhuur Dordrecht, Baanhoekweg 1
Vaardata: doorlopend. Reservering vereist.
www.bootverhuurdordrecht.nl

Deux baguettes 
s’il vous plaît
Op het Stedelijk Dalton Lyceum verzorgt de 
Alliance Française cursussen Frans voor 
beginners en gevorderden. Geen overbo
dige luxe meent Leendert van der Made, 
président van de Dordtse afdeling van de 
organisatie die door heel Nederland 33 
afdelingen telt en onder kwaliteitscon
trole van de Franse overheid staat. “Het is 
eerder regel dan uitzondering dat ik bij de 
bakker sta in Frankrijk en dat er andere 
Nederlanders naast me staan die wijzen 
naar de stokbroden, twee vingers in de 
lucht steken en na gedane zaken weer naar 
buiten gaan”, aldus Van der Made, een 
oudonderwijzer die zelf over een ‘mobile 
home’ in ZuidwestFrankrijk beschikt. Het is 
vooral lastig om beginners warm te krijgen 
voor de Franse taal. “Het feit dat je tegen
woordig zoveel Nederlandse campings in 
Frankrijk hebt, helpt daar ook niet aan mee. 
Maar spreek je de taal wel een beetje, dan 
wordt dat over het algemeen zeer gewaar
deerd in Frankrijk. Het helpt ook bij het jeu 
de boulen.” Van der Made erkent dat Frans 
geen gemakkelijke taal is, maar benadrukt 
dat de cursus allerminst schools is. “Ja, de 
locatie is toevallig een school en er is een 
lesboek, maar verder leer je op een gemoe
delijke manier beter Frans praten. Zeg je iets 
tien keer fout, dan proberen we het gewoon 
nog een elfde keer. Verder besteden we 
behalve aan de taal ook veel aandacht aan 
de Franse cultuur, onder meer met een paar 
filmavonden.  Je leert Frankrijk echt een heel 
stuk beter kennen.”

Cursusdata: vanaf 21 september, 24 weken. 
Niveau: beginners en gevorderden
dordrecht.alliance-francaise.nl

Spaanse recepten mee naar huis
Wil je zelf die smakelijke tapas van dat 
authentieke tentje in Barcelona eens nama
ken voor vrienden en familie, maar je hebt 
geen clou hoe de hapjes in elkaar te draaien? 
Een workshop Tapas maken is tegenwoordig 
de gewoonste zaak van de wereld. “Het is 
het hele jaar door een  hartstikke populaire 
workshop, we zitten bijna altijd vol”, vertelt 
Ellen van Batenburg, eigenaar van I love 
workshops. In een voormalige sportschool 
aan de Vest zien groepen vriendinnen, col
lega’s en andere gezelschappen in twee uur 
de vakantiehapjes weer voorbij komen, van 
‘albondigas’ (Spaanse gehaktballetjes) tot 
aan patatas alioli (aardappelen in knof
lookmayonaise). “Het is bovenal altijd heel 
gezellig om met een groepje te koken”, aldus 
Van Batenburg. “In twee uur tijd gaan we aan 
de slag met in totaal twaalf recepten, daarna 
gaan we nog aan tafel om alles op te eten. Je 
bent natuurlijk geen volleerde tapaskok in 
een paar uur tijd.  De een pikt nou eenmaal 

sneller nieuwe kookvaardigheden op dan de 
ander. Maar je krijgt de recepten mee naar 
huis en je doet hoe dan ook inspiratie op om 
je kookkunsten thuis van een Spaans tintje 
te voorzien.   

Workshopdata: doorlopend
Deelnemers: vanaf 10 personen
www.workshopevents.nl

ACTIVITEITEN
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Het Hof van Nederland is de eerste attractie 
waar bezoekers aan Madurodam bij bin
nenkomst naar toe worden geleid. Van 
Dijk: “Voor de bezoeker begint Madurodam 
waar Nederland begon.” Peter Schoon, 
directeur van het Hof van Nederland, is 
apetrots op de ‘opening’ in Madurodam. 
“Het is voor ons een hele eer en wij zijn blij 
dat dit historische verhaal aan een breed 
publiek wordt verteld”, aldus Schoon. 

GROTE VERHALEN
De komst van Het Hof van Nederland naar 
Madurodam past in de eigentijdse koers die 
het attractiepark sinds een paar jaar voert. 
Vanaf 2012 verrijkt het park het bekende 
miniatuuraanbod met tientallen digitale en 
fysieke attracties en interacties. Madurodam 
kiest er bewust voor om op verschillende 
manieren de Grote Verhalen van Nederland 
te vertellen, waaronder het grote verhaal over 
het Hof van Nederland, waar ons land begon. 
Van Dijk: “Door op verschillende manieren 
deze verhalen te vertellen, beleven bezoekers 
spelenderwijs waar een klein land groot in is.” 
Daarmee maken nu dus ook de jaar
lijks ruim 650.000 (inter)nationale 
Madurodambezoekers de Eerste Vrije 
Statenvergadering van dichtbij mee. 

Een ervaring die hopelijk velen zal inspire
ren Dordrecht te bezoeken om de histo
rische plek met eigen ogen te zien en de 
geschiedenis te ervaren op de plaats waar 
het ooit écht allemaal begon.

HET HOF VAN NEDERLAND IN 
DORDRECHT
In het interactieve museum aan het Dordtse 
Hof 6 maak je als bezoeker de Eerste Vrije 
Statenvergadering mee op de oorspron
kelijke plek: de Statenzaal. Ook maak je 
op multimediale wijze kennis met andere 
belangrijke gebeurtenissen uit de vader
landse geschiedenis. Je beleeft Dordrecht 
onder andere als Hollands belangrijkste 
stad tijdens de vroege Gouden Eeuw, 
ontdekt Dordrecht als de stad van de 
gebroeders De Witt en bij De Storm komt het 
natuurgeweld van de watersnood wel erg 
dichtbij. Het Hof van Nederland in Dordrecht 
is onmiskenbaar ook het verhaal van 
Nederland; de historie van de stad als staal
kaart van de Nederlandse geschiedenis.   

Bezoek het Hof van 
Nederland in Madurodam 
met korting

NEEM DEZE BON MEE EN ONTVANG  
€ 2,- KORTING PER PERSOON

Voorwaarden
-  De bon is uitsluitend geldig t/m 31/12/2015;
- De bon is geldig voor max. 2 personen;
-  De korting is € 2,00 per persoon en van 

toepassing op de individuele entreeprijzen 
geldend in 2015;

-  Deze korting is alleen geldig tegen inleve-
ring van de originele bon bij de kassa’s van 
Madurodam, is niet geldig in combinatie met 
andere kortingsbonnen en acties en is niet 
inwisselbaar tegen contant geld;

-  Voor meer informatie & openingstijden: 
www.madurodam.nl

10

In het Hof van Nederland in 
Dordrecht, tijdens Koningsdag 

geopend door Koning WillemAlexander en 
Koningin Máxima, zit je op de eerste rij bij 
de Eerste Vrije Statenvergadering die in de 
zomer van 1572 plaatsvond in de Statenzaal 
van het Dordtse Augustijnenklooster. Dat 
is in Madurodam niet anders, legt directeur 
Joris van Dijk uit. “Bezoekers nemen aan een 
grote tafel de plaats in van de deelnemers 
aan de Eerste Vrije Statenvergadering en 
ervaren de spanning van dat belangrijke 
moment in de vaderlandse geschiedenis”, 
aldus Van Dijk. 

AFTRAP
Acteur Vincent Croiset, onder meer bekend 
van de serie Gooische Vrouwen, speelt 
een belangrijke rol bij deze belevenis. Het 
moment betekende bijna vierenhalve 
eeuw geleden de aftrap voor de opstand 
tegen de Spanjaarden en het ontstaan van 
de republiek waaruit later ons land werd 
geboren. Later was het Hof ook de plek van 
nog een belangrijke vergadering: de Synode 
van Dordrecht. Deze bijeenkomst had een 
grote invloed op de ontwikkeling van de 
Nederlandse taal, cultuur en maatschappe
lijke instituties. 

Meer informatie over museum 
Het Hof van Nederland vind je op 
www.hethofvannederland.nl

“BLIJ DAT DIT HISTORISCHE VERHAAL AAN 
BREED PUBLIEK WORDT VERTELD”

Sinds deze zomer is Madurodam een wel heel bijzondere attractie 
rijker. Bezoekers van het Haagse attractiepark waar Nederland 

in het klein centraal staat, kunnen er nu kennismaken met de 
nieuwste topattractie van Dordrecht: Het Hof van Nederland. In een 

‘multi-zintuiglijke ervaring’ van ongeveer vier minuten onderga je 
wat bezoekers van Het Hof van Nederland in het echt ervaren. 

Madurodam begint 
waar Nederland begon
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Jolly Good Jeans
Exclusieve merken & Matthijs van Nieuwkerk-jasjes

Jolly Good vormt, samen met de 
naastgelegen kastanjeboom, al 25 

jaar een vertrouwd gezicht op de hoek van 
de Blindeliedengasthuissteeg. Eigenaar 
Ron Bruinse reist zes keer per jaar voor de 
inkoop naar steden als Londen, Berlijn en 
Milaan om zijn mannelijke clientèle te kle
den in exclusieve merken die in Nederland 
slechts bij enkele winkels verkrijgbaar zijn. 
 
Voor Jaimy (21) kiest hij als basis een semi
getailleerd wit overhemd. Ron: “Het lijkt 
simpel, maar valt op door het speelse motief 
van de manchetten en de boord.”  “Mijn 

overhemden moeten slank vallen,” vertelt 
Jaimy. “Deze heeft een mooie pasvorm 
zonder heel strak te zitten.” De jeans behoort 
tot Jaimy’s favorieten. “Ik heb dit slim fit 
model al in vier kleuren. Het draagt lekker en 
doordat de stof stretcht, zit hij altijd goed.” 

Het model van het donkerblauwe colbert 
omschrijft Ron als ‘goed fout’: “Getailleerd 
en eigenlijk nét iets te strak. Matthijs van 
Nieuwkerk zette de trend en nu zie je het 
overal.” Trend of niet, Jaimy heeft al langer 
meerdere van deze jasjes in zijn kast. “Ik 
val op de subtiele, opvallende elementen, 

zoals de gekleurde stiksels en de bijzonde
re knopen. Dat maakt ze net even anders.” 
De nylon met suède sneakers maken zijn 
outfit helemaal af. Jaimy: “Een hippe vari
ant van een klassieke runner. De zool is 
anders dan van gangbare sneakers en ze 
zijn erg gaaf afgewerkt.”

Jolly Good Jeans
Tolbrugstraat Landzijde 33
www.facebook.com/JollyGoodJeans 
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Rampscenario: je komt op dat ene belangrijke feestje, blijkt iemand dezelfde outfit aan te hebben 
als jij. Dat wil je natuurlijk voorkomen! Waar koop je in Dordrecht originele kleding voor op school 
of tijdens het stappen zonder dat je studiefinanciering er bij één shirtje al doorheen is? 

Waar voor je (kleed)geld!
Outfits voor school en stappen

YAB Fashion 
Hippe boetiek voor shopaholics

Silvia Hendrix miste het in Dordrecht: 
een kleine boetiek zonder grote 

merken met leuke, betaalbare kleding en 
accessoires voor elke gelegenheid. Tweeënhalf 
jaar geleden opende ze aan de Vriesestraat 
haar droomwinkel YAB (You Are Beautiful). 
“Merklabeltjes zijn niet meer zo belangrijk; 
vrouwen willen liever een volle kleding
kast waaruit ze naar hartenlust kunnen 
combineren.”

Kleding van het moment, voor jong en oud, 
van vrouwelijk tot stoer. Zo laat de YAB
collectie zich het best omschrijven. “We spelen 

in op wat er op dat moment leeft”  vertelt 
Silvia. “’s Zomers veel festivalitems, vorig 
najaar veel hoeden en bontjes. Ik kan nooit 
voorspellen wat we het komende seizoen zul
len hebben, want in tegenstelling tot de grote 
ketens kopen wij niet lang vooruit in, maar 
op het moment zelf. Zo hebben we altijd het 
hipste van het hipste.”  

Kathleen (25) woont in Rotterdam, maar is 
vanaf het begin vaste klant bij YAB. “Het is hier 
gezellig en ik vind er altijd originele outfits. 
Elke keer zie je weer nieuwe dingen, de col
lectie verandert zo snel!” Ze kijkt tevreden in de 

spiegel. “Zo’n jumpsuit kun je zowel netjes als 
sportief dragen. Het leren jasje maakt de outfit 
stoer. En omdat ik donker ben, draag ik graag 
accessoires met kleur, zoals zo’n sjaal.” 

Sinds een jaar kunnen ook mannen bij YAB 
terecht voor basics met een bijzondere twist. 
Silvia: “Voorheen verveelden de partners zich 
als hun vriendin kwam shoppen, nu gaan ze 
samen met kledingtassen de deur uit!”

YAB Fashion
Vriesestraat 32
www.yab-fashion.nl

12
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People Like Us
Stap- en studieproof outfits

People Like Us verkoopt naast 
exclusieve dames fashion ook jonge, 

trendy merken die slechts op enkele plek
ken in Nederland te koop zijn. En dat voor 
prijzen die niet hoger liggen dan die bij de 
bekende grote winkelketens. Goed betaal
baar dus én dan weet je ook nog eens 
zeker dat je in de collegezaal niemand met 
dezelfde sweater tegenkomt.
 
Anouk (18) is op zoek naar een outfit die ze 
overdag naar haar studie aan kan. Ze loopt 
een tijd in de rekken te neuzen, maar als ze 
het pashokje uitkomt, is ze eruit: “Het wordt 
deze zwarte rok, gecombineerd met een 
sweater om het toch een beetje sportief te 
houden,” zegt ze, terwijl ze goedkeurend naar 
haar outfit kijkt. “De trui zit trouwens heerlijk 

comfortabel. Gympen eronder en klaar!” 
Nou ja, klaar… Bijna dan, want zonder de 
juiste accessoires ben je natuurlijk nergens. 
“Een zonnebril met gekleurde, spiegelende 
glazen en een apart montuurtje en natuur
lijk een leren rugzakje, want je kunt echt 
niet meer zonder,” verklaart Anouk. “Deze 
is van gerecycled leer gemaakt waardoor 
hij er lekker doorleefd en extra mooi uitziet. 
Voor school is hij iets te klein, maar wel 
ideaal als vervanging van een handtas. En 
wat ik aantrek als ik uitga? Heel makkelijk: 
sweater uit, mooi shirtje aan en de outfit is 
stapproof!”

People Like Us
Vriesestraat 69
www.peoplelikeusfashion.nl

Van sneakerstraat 
naar het skaters
paradijs
Een hippe outfit gescoord en nog op 
zoek naar bijpassende sneakers? 
Langs het Statenplein ligt een heuse 
‘sneakerstraat’ met maar liefst drie 
sneakerspeciaalzaken. De ruime winkel 
van The Athlete’s Foot (Kolfstraat 2) 
biedt een brede keuze aan sneakers en 
accessoires van populaire merken als 
Nike, Adidas, Converse, Asics, Puma en 
Vans én flink wat hippe kindersnea-
kers. Dezelfde grote merken vind je aan 
de overkant bij Sneakers (Kolfstraat 
19-21) naast ook een uitgebreide col-
lectie kleinere merken. Iets verderop 
bij Shoebas (Statenplein 126) koop je 
naast de ‘gewone’ sneakers ook de 
Air Max in alle kleuren en de nieuwste 
basketballvarianten als Air Jordan (ook 
in kindermaatjes!). 

SKATEBOARD PARADISE
Sla vanaf daar twee keer de hoek 
om en je belandt bij Fier Skateshop 
(Vriesestraat 94). Je hoeft echt geen 
skater te zijn om hier je sneakers 
vandaan te halen. Fier verkoopt 
bijvoorbeeld de Vans Pro-lijn: ze zien 
eruit als gewone Vans, maar hebben 
een betere zool, zijn dubbel gestikt, 
en hebben net wat meer comfort. 
Hier koop je schoenen die je nergens 
anders in Dordrecht vindt. 
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Stones Jeans
Spijkerbroeken- en printjesparadijs

De ruime winkel aan het einde van 
de Vriesestraat is al decennialang 

dé plek voor een goede jeans. Maar naast 
duizelingwekkend veel denim, hangen er 
ook shirts met hippe prints, overhemden, 
colberts, schoenen en dameskleding in de 
rekken. De ideale onestopshop, aldus 
vaste klant Armando (22).

Slim, skinny, stretch, loose, regular: ook 
jouw type broekspijp ligt er ongetwijfeld 
op de planken, net als je favoriete merk. 
“Behalve de hippe modellen, verkopen we 
ook de klassieke jeans modellen,” vertelt 

bedrijfsleider Sjors Volder. “Iedereen kan bij 
ons de ideale spijkerbroek vinden.” Lange 
stelten zijn er evenmin een probleem: de 
lengtematen lopen er tot maat 38. En is je 
broek of overhemd te lang? Dan laat Volder 
hem precies op de juiste lengte maken. 

“Het is dat stukje service wat me zo aan
spreekt,” verklaart vaste klant Armando. 
“Je wordt hier altijd prettig geholpen en ze 
weten wat je graag draagt. Ik ben niet zo 
gek op winkelen, maar ik weet dat ik hier 
altijd met een complete outfit de deur uit 
ga die helemaal naar mijn zin is.”

SHIRT MET KNIPOOG
Het setje dat Volder voor Armando heeft 
uitgekozen, valt ook nu weer in de smaak. 
Armando: “Effen shirts zijn saai, ik houd 
wel van zo’n print met een knipoog. Speels 
en dankzij het colbertje toch ook netjes. De 
details op de knieën maken de jeans zon
der al teveel gekkigheid nét even anders. 
Hiermee kan ik op straat zowel mijn baas 
als mijn vrienden onder ogen komen.”

Stones Jeans
Vriesestraat 118
www.facebook.com/stonesdordrecht
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AMBIANCE - SERVICE - KWALITEIT - GASTVRIJ - TRENDY

Brut: matcht seizoens-
gebonden wijnen en spijzen
Nicky van der Toorn: “Onze high wine is niet standaard. De wijnen die 
wij schenken zijn seizoensgebonden en de gerechtjes die we daarbij 
serveren zijn dat ook. Op dit moment beginnen we met antipasti: 
vers rustiek brood, smeersels, noten, olijven en charcuterie: worst
jes en hammetjes. De tweede gang bestaat uit carpaccio van vis en 
vlees. De derde –warme gang bestaat ook uit vis en vlees. De vierde 
gang is zoet, of bestaat uit kaas. 

Klanten kunnen kiezen uit rood, wit of rosé als ze willen, maar in 
principe kiezen wij bij de gerechten een bijpassende wijn. We willen 
graag een verrassing bieden. Dan blijft het een uitdaging voor gasten 
die vaker komen, maar ook voor onszelf. We vinden het leuk om 
wijnen en spijzen die mooi bij elkaar passen te combineren. Voor de 
klant is het ook leuk dat de keuze voor hen gemaakt wordt. Dan proe
ven ze eens een wijn die ze normaal niet zouden bestellen. 

Het is een breed publiek dat hier komt, jong, oud, mannen, vrouwen, 
wijnliefhebbers en mensen die geen verstand van wijn hebben. 
Mensen boeken een high wine meestal voor feestelijke gelegenhe
den, om iets te vieren. Dat ze geslaagd zijn of omdat het vaderdag 
is. We hebben hier elke dag wel een high wine; wijn is ook onze 
corebusiness.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN
Moment de plaisir, carpaccio, mozzarella, Viognier, pincanha, truf
felmayonaise, Carmenere 

Brut Food & Winebar
Groenmarkt 121  |  078-6131648  |  www.ditisbrut.nl

Op zoek naar iets in Nederland, kwam hij snel uit bij Gusto. “Ik 
houd van koffie en wijn”, zegt Goudriaan. “Ik zeg wel eens: ik 
drink de hele dag koffie tot het tijd wordt voor een glas wijn.”
Een keer per maand is er een cocktailavond met een selectie 
van zeven cocktails voor vijf euro per stuk inclusief lekkere 
hapjes. Een high cocktail dus? Goudriaan lacht. “Ja, zo kun je dat 
wel noemen.” Hij heeft nog veel meer plannen met Gusto. “We 
gaan op zondagmiddag livemuziek laten horen, zodra de R in 
de maand komt.” Gusto heeft er ruimte genoeg voor. “Je moet er 
wat voor doen om een loyale klantenkring op te bouwen”, weet 
Goudriaan. “Het is niet zo dat als je de deur openzet, je zaak vol 
zit. Je moet je klanten binnen halen. Mijn toekomstbeeld? Dat 
Gusto een begrip is in Dordt.”

Gusto Coffee, Food & Drinks
Statenplein 27  | 078-8428632  |  dordrecht.beleefgusto.nl

Wat is er heerlijker dan na Big Rivers, de antiekmarkt of 
de Pasar Malam neer te strijken voor een glas wijn op het 

Statenplein? De nieuwste aanwinst op het Statenplein heet Gusto 
Coffee, Food & Drinks. Een ruim opgezette espresso/wijnbar waar 
je na het winkelen opleeft met een espresso of ristretto. Maar ook 
een ontspannen plek om je avondje uit te beginnen. Voor de wijn
liefhebber is er Gusto’s high wine, een wijnarrangement inclusief 
vier gangen lekkere warme en koude hapjes. 

“We beginnen altijd met een glaasje prosecco”, vertelt Martin 
Goudriaan, franchisenemer van Gusto. “Daar serveren wij een 
warme gang bij, soep.” Daarna volgen nog drie gangen. Eerst een 
koude met antipasti: olijven, vleeswaren, nootjes. Dan een met 
warme hapjes zoals dadels en dim sum. Tenslotte is er nog een 
koude gang, een kaasplank. Wat de wijn betreft, is de keuze aan de 
klant. ‘We rekenen een vaste prijs voor de high wine, ook al willen 
klanten drie keer de duurste wijnen.’

Ook aan de nietwijnliefhebber is gedacht, met Gusto high tea of 
Gusto high beer. De high beer trekt een mannelijk publiek naar de 
zaak. “Vorige week had ik een gezelschap van vijf mensen”, zegt 
Martin. “Drie vrouwen zaten aan de high wine. De twee mannen 
kozen voor een high beer. We schenken bier van La Trappe. Dat 
kunnen behoorlijk stevige bieren zijn. We krijgen hier ook wel 
eens ploegjes vrijgezellen. Na het tweede of derde glas wordt het 
meestal wel iets luidruchtiger aan tafel.”

Gusto zit in het pand waarin vroeger de Expo zat: een flinke ruimte 
met hoge plafonds. Plek genoeg voor een paar ontspannen lounge
hoeken. De inrichting van Gusto doet Italiaans aan; een tikkeltje 
industrieel met zwartgrijze muren en plafonds. Maar ook huiselijk 
door met turkooizen velours bekleedde stoelen en banken. 
Goudriaan werkte vijftien jaar in de financiële dienstverlening tot 
hij de reorganisaties en de files beu was. Daarna verhuurde hij 
vakantiewoningen in Frankrijk en was hij skileraar in Oostenrijk. 

Gusto: Lekker ontspannen 
met  uitzicht op de markt
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High wine is helemaal in. Lekker na je werk, 
of aan de start van het weekend genieten 
van verrassende wijnen en bijpassende 
hapjes. Dordrecht heeft een aantal zaken 
die de high wine op hun geheel eigen en 
unieke wijze aankleden en invullen.

6 x high wine
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CULINAIR

ELEGANT - VERRASSEND - LAAGDREMPELIG - EIGEN IMPORT

Rood, wit & rosé: wijn 
proeven en kopen
Fred de Vries: “Bij ons is de high wine voortgevloeid uit de 
blindproeftrio’s. Die hebben we al sinds de opening in 2007. Bij 
een proeftrio proef je drie wijnen van één kleur, al dan niet met 
bijpassende bonbons. De high wine is uitgebreider, met van vijf 
wijnen een half glas met bijpassende hapjes.

Bij een high wine wil je mensen verrassen. We vragen naar 
mensen hun voorkeuren: droog, fruitig, alleen wit, of rood. 
Het is niet zo dat gasten zelf vijf van onze zestig wijnen kunnen 
uitkiezen. We serveren bij elke high wine weer andere wijnen. 
Dat doen we op ons gevoel. Als mensen normaal geen wijn drin
ken, geef je ook geen zware wijnen. Geen wijn waar je op moet 
kauwen. Anderen zijn daar juist dol op. 

Er zit een opbouw in onze high wine. We beginnen met een 
lichte, frisse, witte wijn. Die maakt de smaakpapillen schoon en 
dan kun je goed proeven. We besluiten altijd met een zoete wijn 
met een luxe bonbon. Een warme keuken hebben we niet. Wel 
veel mooie kazen die we afstemmen op de wijnen, gerookte, 
wilde zalm en biolamssalami. We importeren bijna alle wijnen 
zelf. Alle wijn die je in de wijnbar proeft, is ook te koop in onze 
winkel.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN
Wilde zalm, Libanese wijnen, biolamssalami, Sagrantino, 
gruyère, Riesling, zestig open wijnen. 

Rood, wit & rosé
Voorstraat 227  |  078-6139399  |  www.dolcevino.nl

AUTHENTIEK - GASTVRIJ - HISTORISCH - HUISKAMER - WARM

Poort van Dordt: high wine met 
uitzicht over het Groothoofd 
Peter Nossent: “De Poort van Dordt en wijnbar ’t Verloren Hart horen 
allebei bij Bellevue. De Poort van Dordt is de brasserie. ’t Verloren Hart 
is van oudsher het kleinste, gezelligste kroegje van Dordrecht. Het is 
een geweldige plek om een vrijdagmiddagborrel te vieren, met het 
terras buiten aan het Groothoofd. 

We hebben niet één standaard highwine, maar we bieden maat
werk met een ‘vanaf prijs’. Je moet ervoor reserveren. We beginnen 
meestal met een koud voorgerechtje en een vissoepje. Dan iets met 
kalf of vis. En daarna een stukje gerookt vlees, bijvoorbeeld gerookte 
lamsfilet. We kijken naar het gezelschap dat komt en stemmen daar 
de high wine op af. Het maken van wijnspijscombi’s vind ik interes
sant. Om bijvoorbeeld te besluiten met een Pedro Ximinez, die past 
bij kaas en chocola. Sommige mensen vinden dat gedurfd: bij taart 
hoort een citrus en bij chocolade een portachtige wijn. Ik vind het 
leuk om mensen te adviseren wanneer zo’n combinatie wel kan. 

Een high wine is iets dat je moet ervaren. Je moet ervan genieten en 
het beleven. Het is net zoals die heerlijke wijn die je ooit in Toscane 
dronk; thuis op de bank smaakt die toch anders. Het draait bij wijn 
echt om de beleving. Die hebben we hier, met het terras en de VIP
kamer boven met panoramauitzicht over het water.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN
Temperanillo, bavette, zeekraal, Italiaanse Chardonnay, zalmtartaar, 
lamsoor, Pedro Ximinez, citroenmayonaise.

De Poort van Dordt/’t Verloren Hart
Groothoofd 1  |  078-6332515  |  www.depoortvandordt.nl
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TOEGANKELIJK - BETAALBAAR - GASTVRIENDELIJK - ZELFGEMAAKT

Brasserie Downtown: onbeperkt 
proeven van huiswijnen
Mario Ballin: “Als mensen hier voor een high wine komen, maken 
ze foto’s en die sturen ze door. We serveren de gerechten op een 
houten plank. Gasten waarderen dat wel, het is anders dan ze 
gewend zijn. We kleden onze high wine echt aan. Vooral als men
sen voor het eerst komen, dan zeggen ze vaak: ‘Wow, wat ziet het 
er goed uit, wat is het veel.’

Je mag hier twee uur lang onbeperkt genieten van onze huiswijnen. 
Daar serveren we drie rondes hartige hapjes bij. We beginnen meest
al met kleine belegde broodjes met zalm, brie of hammetjes. Dan 
een ronde minisateetjes en gamba’s en tenslotte bittergarnituurtjes. 
Je kunt de high wine ook upgraden. Dan kies je voor de Valpolicella, 
Rioja Crianza of Amarone; die laatste is een echte topwijn.

‘Het is erg in, high wine. We hebben veel reserveringen, maar 
ook gasten die zomaar komen binnenstappen. Mensen praten 
het door. Elders krijg je drie glaasjes wijn. Hier is het onbeperkt, 
met volop hapjes. Ze zijn echt voldaan na twee uur.  Er zijn ook 
mensen die meekomen met een groep, maar die niet van wijn 
houden. Dan kun je ook kiezen voor een high tea, of een high beer. 
We hebben acht verschillende bieren op fles en op de tap. We zijn 
nog net geen brasserie in België.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN
Diepe gronde, geitenkaas, Loyal blue, saté, spekjes, Sedosa, 
huisgemaakte tonijnsalde, Verdejo

Brasserie Downtown
Bleijenhoek 2  |  078-6132425  |  www.downtowndordrecht.nl

ONGEDWONGEN - HISTORISCH - KARAKTERISTIEK - ART DECO

Diva’s: vriendinnenavond met 
film en wijn
Ronald Kuijer: “De high wine wordt veel in combinatie met een film
arrangement geboekt. Het zijn vooral veel dames die dat leuk vinden. 
Zeker 75 procent van de groepen die hier voor een high wine komt, 
bestaat uit vrouwen. Vaak zijn het groepen die een verjaardag komen 
vieren, met ’s middags een high wine en in de namiddag een film. 

Je moet een high wine niet zien als een volledige maaltijd. Onze 
klanten proeven vier verschillende gerechtjes. Ze krijgen daar vier 
wijnen bij met uitleg. We vragen van tevoren of klanten iets niet lus
ten, schelpdieren of wild bijvoorbeeld. Eerst krijgen klanten een koud 
hapje, dan twee warme hapjes en tenslotte zoetigheidjes. We kijken 
altijd naar wat het seizoen biedt. De chefkok bepaalt op basis van 
de versproducten hoe hij de high wine samenstelt. 

We schenken herkenbare wijnen, maar we kijken ook altijd naar het 
gezelschap. Zijn dat mensen die wat willen uitproberen? Dan kiezen 
we voor een ZuidAmerikaanse of ZuidAfrikaanse wijn. Anders 
wordt het een Sauvignon of een Merlot. We schenken ook altijd een 
dessertwijn. Op dit moment hebben we een Hollandse wijn, uit Thorn. 
Die past goed bij de aspergetijd. In de zomer kiezen mensen niet voor 
high wine, althans niet hier. Als bioscoop zijn we erg afhankelijk van 
het weer. Vanaf september tot in de winter gaat het lopen.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN
Quintas das amoras, gamba’s, limoncellomayonaise, Pinot Gris le 
celtic 2013, tarte tatin

Restaurant Diva’s
Nieuwstraat 60  |  078-7200780  |  www.restaurantdivas.nl 
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Een grote loods waar kunste
naars werken aan immense 

installaties en confronterende heden
daagse kunst. Je verwacht het in hippe 
buurten in Berlijn, New York en vooruit, 
Amsterdam. Maar, nog redelijk onder de 
radar van het Dordtse publiek, gebeurt er 
onder de naam DordtYart in de voormalige 
machinehal van scheepsmotorenfabriek 
De Biesbosch precies hetzelfde. 

Kunstliefhebbers uit binnen en buiten
land weten de locatie inmiddels te vinden 
waar tien hedendaagse kunstenaars 
werken in opdracht aan nieuw werk en 
bestaand werk laten zien. En waar jonge
ren met een afstand tot de arbeidsmarkt 
in het leerwerkbedrijf de kans krijgen om 
werkervaring op te doen. Diezelfde jonge
ren hebben samen met de Rotterdamse 
kunstenaarsgroep Observatorium in de 
hal het immense kunstwerk Wachten op 
de rivier gebouwd, een houten zigzag
brug met overnachtingsmogelijkheden. 
Sinds september vorig jaar staat de brug 
op de uiterst punt van de Stadswerven, 
nog voorbij een lang verlaten betonnen 
scheepshelling aan de Merwede.

“Het is echte landschapskunst”, vertelt 
ArieJaap Warnaar, directeur bij DordtYart. 
“Observatorium maakt vaak kunst 
die ingrijpt op de horizon, op verlaten 
gebieden die in ontwikkeling zijn. Het 
zijn letterlijk en figuurlijk uitkijkposten, 
op het landschap en op toekomstige 
ontwikkelingen.”

SLAPEN IN EEN KUNSTWERK
Nog tot eind september kan er geslapen, 
gegeten en ontbeten worden in en rondom 
het kunstwerk Wachten op de rivier. De 
kunstbrug is opgebouwd uit drie cabines 
aan weerskanten; drie slaapcabines waar
in totaal twaalf mensen kunnen slapen en 
drie cabines die dienst doen als keuken, 
badkamer en woonkamer. Het is net een 
echt hotel op basis van volpension, waar
bij je ook nog eens echt deel uitmaakt van 
een landschap dat continu verandert.

Voordat de toekomstige bebouwing de 
Stadswerven in bezit neemt, is er deze 
zomer nog veel meer te doen en beleven 

op en rondom het kunstwerk aan de oever 
van het rivierenknooppunt. Er  worden 
regelmatig picknicks en barbecues geor
ganiseerd en er zijn verhalenavonden.

FESTIVAL EN BUITENFILM
Op zaterdag 29 augustus organiseert het 
BuitenGewoon Collectief er het eendags
festival Gewoon Buiten. Een zomers open
luchtfestijn voor jong en oud met onder 
andere livemuziek, DJ’s, diverse workshops 
(o.a. free run), kunst, 3Dvideomapping en 
allerlei lekkers van de barbecue en uit de 
mobiele pizzaoven. Een ideaal dagje (en 
avondje!) uit voor wie lekker wil ontspan
nen bij de rivier en zich wil laten verrassen 
door creatieve talentvolle jongeren uit de 
Drechtstreek.

Op vrijdagavond 25 september vertoont 
Cinema The Movies er onder de sterren
hemel de nieuwe film Holland – Natuur 
in de Delta (opvolger van de kaskraker 
De Nieuwe Wildernis) die zich deels in de 

Biesbosch afspeelt. De speciale filmverto
ning (inclusief Q&A met regisseur/produ
cent) vangt aan wanneer de schemering 
begint te vallen, maar kom vooral eerder, 
want het terrein is al vanaf 17.00 uur 
geopend voor een borrel in de buitenlucht 
of een heerlijk diner bij het speciale pop
up restaurant aan de rivier. 

De activiteiten worden georganiseerd 
door Drie4 en vinden plaats rondom het 
kunstwerk Wachten op de rivier op de 
Stadswerven, de landtong aan het begin 
van de wijk de Staart. Het terrein is vrij 
toegankelijk en parkeergelegenheid is 
volop aanwezig.    

Maasstraat, Dordrecht
Meer informatie over alle activiteiten en de 
precieze tijden vind je op www.drie4.nl

21

CULTUUR

Een nachtje verblijven, dineren en ontbijten in een 
houten kunstwerk op de punt van een landtong? Het 
kan nog tot eind september op de Stadswerven in de 
houten brug die ‘Wachten op de rivier’ is genoemd. 
Behalve logeren zijn er nog tal van andere leuke 
activiteiten op culinair en cultureel gebied op de plek 
waar een hippe stadswijk verrijst.  

20

Beleef de 
Stadswerven in 
een kunstwerk

Prins Clausbrug
In 2018 is er volgens planning een 
echte - naar wijlen Prins Claus 
vernoemde - brug die de landtong 
van de Stadswerven over het Wantij 
verbindt met de historische bin-
nenstad. De brug is niet alleen een 
functionele verbinding maar zal 
straks ook het gezicht op Dordrecht 
bepalen. Op 2 juli heeft een jury 
uit vijf geselecteerde ontwerpen 
het ontwerp ‘Dordtse Nereïde’ van 
René van Zuuk Architekten gekozen 
als de winnende oeververbinding 
waarover zich straks voetgangers 
en fietsers rechtstreeks van en naar 
de Stadswerven begeven.
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SPRINGKUSSENFESTIVAL
Voor jong en oud zijn er tijdens Dordrecht 
Pakt Uit tal van dingen te beleven. Net als 
vorig jaar is er vrijwel direct bij binnen
komst in de stad op het Bagijnhof een 
springkussenfestival voor kinderen tussen 
de 4 en 12 jaar. En dan niet zomaar spring
kussens, sommige zijn wel 5 meter hoog 
en 10 meter lang! 

PRIJZENPODIUM
Even verderop kun je tussen de HEMA en 
The Sting je geluk beproeven bij het prij
zenpodium. De hele dag maak je hier kans 

op mooie prijzen, met een totaalwaarde 
van duizenden euro’s, ter beschikking 
gesteld door de winkeliers en de horeca. 
Niet geschoten is altijd mis en mocht je 
onverhoopt toch niet in de prijzen val
len? Geen nood, door heel de stad geven 
de deelnemende bedrijven tal van royale 
kortingen en leuke extra’s.

STRAATTHEATER
Straattheateracts die eerder op grote 
straattheaterfestivals te zien waren, bevol
ken 27 september de Dordtse binnenstad. 
Zo start Vladimir, de eerste steltloper ter 

wereld die over de kop gaat, zijn wereld
reis nabij de Wijnbrug. Verderop stuit je 
op ScubaBianchi, een rijdend aquarium 
gevuld met goudvissen en een man 
die niet te vertrouwen is. De mysteri
euze Runewold heeft met zijn Vliegende 
Hollander alle wereldzeeën bevaren, maar 
strijkt deze zondag neer op de kop van de 
Spuistraat om er zijn wonderlijkste ver
halen te vertellen. Loop vooral een rondje 
door de binnenstad, want dit is slechts een 
kleine greep uit het arsenaal aan won
derlijke figuren die je die dag tegen het lijft 
kunt lopen. 

DORDT IN DE MODE
Als de zintuigen nog niet voldoende zijn 
geprikkeld, zijn er tijdens Dordrecht Pakt 
Uit nog tal van andere activiteiten die het 
beleven meer dan waard zijn. Het is namelijk 
ook de dag van Dordt in de Mode. Op de cat
walk op het Statenplein laten professionele 
modellen van jong tot oud zien wat de laatste 
najaarsmode is. Op het Statenplein, en in de 
Nieuwstraat, is ook de Smaakmarkt te vin
den.  Een tongstrelende kennismaking met 
lokale en regionale delicatessen. Hier laten 
Dordtse restaurants en smaakmakers zien 
en proeven wat ze allemaal in huis hebben. 
Daarnaast staan er diverse foodtrucks, die 
ervoor zorgen dat er tijdens Dordrecht Pakt 
Uit sprake is van een erg gevarieerde menu
kaart met gerechten uit alle windstreken. 

SPETTEREND MUZIKAAL EINDFEEST
Het is de opmaat naar een knallende 
muzikale afsluiting van de dag. The 
Originals komen naar het Statenplein 
en spelen alles, maar dan ook alles, 
op verzoek. Er zitten zo’n 5.000 liedjes 
in het repertoire van de vijfmansfor
matie die inmiddels al de nodige faam 

in binnen en buitenland heeft opge
bouwd dankzij optredens bij onder meer 
DWDD, De Vrienden van Amstel Live, de 
Vierdaagsefeesten en andere festivals. 
Een ding is zeker: het dak gaat er altijd af! 

Het publiek speelt een belangrijke rol 
in de show van The Originals. Op een 
klein podium kun je met een opval
lende microfoon jouw favoriete liedje 
kenbaar maken aan de band en de rest 
van het publiek. Hierop word je vrolijk 
onthaald door zanger/percussionist Erik 
Vorstenbosch, die vanaf deze plek direct 
zangrijk met jouw liedje aan de slag gaat 
en meteen het publiek in beweging krijgt. 
Niet aarzelen, gewoon doen!   •

ACTIVITEITEN
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Dordrecht 
Pakt Uit!
Maak kennis met het culinaire en winkel -
 aanbod in de oudste stad van Holland

Op zondag 27 september is het weer tijd voor Dordrecht 
Pakt Uit. Wat drie jaar geleden begon als feestelijk 

programma bij de opening van het Bagijnhof en Achterom, is 
inmiddels uitgegroeid tot een jaarlijks feest waarop Dordrecht 
laat zien wat het in huis heeft op het gebied van winkels en 
horeca. Met overal een extra gastvrij ontvangst, bijzondere 
acties, leuke extra’s en een randprogrammering vol muziek en 
straattheater hoef je je geen moment te vervelen.

Dordrecht Pakt Uit
Zondag 27 september 2015
Van 12.00 tot 18.30 uur

Kijk voor het volledige programma 
en de acties van de winkeliers en 
horeca op www.dordrechtpaktuit.nl 
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Dordrecht in een 
ander perspectief
Je oog valt er bijna niet op als je de bekende straten in hartje Dordrecht 
afloopt. Maar tussen de vaak eeuwenoude gevels komen regelmatig 
verrassend schilderachtige hofjes tevoorschijn.

WIlhelminastichting, Kasperspad 63

Arend Maartenszhof, Museumstraat 56
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Regenten of Lenghenhof, Bagijnhof 76

Slingelandthof, Vriesestraat

Wilhelminastichting, Arend 
Maartenszhof, Regenten of 
Lengenhof en Slingelandthof zijn 
dagelijks  toegankelijk van 9.00 tot 
18.00 uur.

Bijzonderheden:
• Bij de Wilhelminastichting is uitslui-

tend het binnenhof toegankelijk, 
woningen en regentenkamer zijn 
niet toegankelijk.

• Arend Maartenszhof is vrij toe-
gankelijk. Meteen rechts bevindt 
zich de Regentenkamer met een 
oorspronkelijk interieur 

 uit 1701. 



Dordrecht maggezien 2928

Dolhuis
Dans de werkweek weg

Op de dansvloer bij Dolhuis ben 
je je dagelijkse beslommeringen 
binnen enkele minuten vergeten! 

Verschillende themaavonden nemen je 
mee terug in de tijd: dansend en meezin
gend met klassiekers op de 80’s90’s
00’savonden of ravend bij hardcore DJ’s 
tijdens House Classics. 

IBIZA
Op de Party Peoplefeesten vol (tech)
house dans je tot diep in de nacht in 
Ibizasfeer. Eet een ijsje, kijk naar de pro
fessionele danseressen en schrik niet als 
je tijdens deze avonden vol entertainment 
een slangenbezweerder of vuurspuwer 
tegen het lijf loopt!

SOUL & FUNK
Voor soul & funkliefhebbers zijn de 
Soul Heaven Dance Party’s een abso
lute aanrader. Energieke liveacts met 
verschillende gastoptredens garanderen 
swingende heupen en een dansvloer die 
tot diep in de nacht gevuld is met bezoe
kers uit alle hoeken van het land.

Annet uit de Hoekse Waard is een vaste 
Soul Heavenbezoeker: “We begonnen 
met een klein vriendenclubje, maar de 
groep wordt steeds groter. Het Dolhuis 
heeft een intieme sfeer en er wordt op 
zo’n avond door iedereen gedanst.”
Ook de Dordtse Steven komt er graag: 
“Om 21.00 uur staat de dansvloer al met
een vol: echt iedereen komt hier om er 
een feestje van te maken!” 

Dolhuis
Dolhuisstraat 55
www.dolhuis.com

Toe aan ontspanning na een hecti
sche werkweek? Dan is Khotinsky 
dé plek om bij te komen, bij te 

kletsen en te borrelen. Warm avondlicht 
vult via het glazen dak de ruime indus
triële hal terwijl je met je drankje neervlijt 
in een sfeervol bistrozitje. Omringd door 
olijfbomen waan je je op een mediterraan 
marktplein, relaxte achtergrondmuziek 
maakt het vakantiegevoel compleet. Nu is 
het weekend echt begonnen.

Het café/restaurant in de oude machi
nehal is de plek waar mannen onder het 
genot van een speciaalbiertje bijpraten 
en genieten van de ‘KHOmannenplank’ 
met allerlei op het bier afgestemd lekkers. 
Op de Platenzakenavonden zorgt een DJ 
met vinyl hier voor fijne borrelbegelei
dende klanken en jazzliefhebbers halen 
hun hart op tijdens de Jazz&Cocktails 
avonden. Tijdens de KHO Live zondag
middagen is Khotinsky het decor voor 
livemuziek. 

GIN & TONIC
Marloes (38), sporttherapeute en moeder 
van twee zoontjes, en haar vriendinnen 

zijn fan van de Gin Tonic Nights; relaxte 
avonden waarop je keuze hebt uit dertig 
exclusieve gins en de bijpassende tonic 
van Khotinsky cadeau krijgt.“Vrije avon
den zijn schaars in onze agenda, maar 
deze G&Tavonden zijn bij ons heilig. De 
sfeer in Khotinsky is kosmopolitisch, we 
wanen ons op zo’n avond altijd een beetje 
in een hippe tent in New York of zo, maar 
het is gewoon om de hoek!” 

Khotinsky
Noordendijk 148
www.khotinsky.com

UITGAAN

Werkweek uit,
weekend aan

Vrijdagavond, de werkweek zit erop en het weekend staat 
voor de deur. Even weg van het werkende leven en de 
dagelijkse routine. Vroeger gingen je voeten nog nach
tenlang van de vloer of ‘filosofeerde’ je tot het ochtend
gloren in je stamcafé. Maar waar ga je nu naartoe als de 
laptop in de kast staat en de oppas zich over de kinderen 
ontfermt? 

Khotinsky
Borrelen in mediterrane setting
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Wie denkt dat je voor intieme 
jazzclubs met kwaliteits livemuziek 
naar grote steden als New York, 

Londen of Amsterdam moet, heeft geen 
idee van het pareltje dat al 68 jaar beschei
den aan de voet van de Dordtse Grote Kerk 
ligt. Jazzpodium DJS is ’s lands oudste nog 
bestaande jazzclub en behoort nog altijd 
tot de Nederlandse top.

Met ruim negentig concerten per jaar is DJS 
een levendig livepodium voor liefheb
bers van jazz, blues, wereldmuziek én 
gezelligheid. Zowel lokaal talent als (inter)
nationale grootheden betreden hier de 
bühne. Geen ingewikkelde ‘piep knorjazz’, 

maar uitdagende muziek met het beste 
wat de Nederlandse jazzscene aan soul tot 
moderne jazz te bieden heeft. 

HOOG MUZIEKKALIBER
Ook deze bluesavond is het een gezellig 
feestje aan het Grotekerksplein. Frank (29) en 
vriend/collegamuzikant Jeroen komen zo’n 
twee keer per maand naar DJS. “Het aanbod 
aan livemuziek in Dordrecht is zo groot dat 

het vaak lastig kiezen is, maar hier komt 
men echt voor de muziek, om te dansen en 
te luisteren. Het is een klein tentje met een 
enorm hoog muziekkaliber. Doordat het zo 
intiem is, sta je dicht op de band. Heel indruk
wekkend, vooral als er grote namen spelen!”

Jazzpodium DJS
Grotekerksplein 1 
www.jazzpodiumdjs.nl

Alsof je op de set van Saturday 
Night Fever bent beland: swin
gende mensen op een verlichte 

dansvloer, glinsterende discoballen en 
een enthousiaste DJ die alle hits uit de 
jaren zeventig en tachtig de revue laat 
passeren. “Om de maand organiseren we 
zo’n Oudermerz Gezelligavond en het 
is al jarenlang een groot succes,” vertelt 
eigenaar Ferry de Klerk. “We organiseren 
ook Club Merzavonden waarop alle house 
genres voorbijkomen.”

ONS-KENT-ONS
Hoewel veel bezoekers hier vanavond zijn 
om een avondje lekker te dansen, is Merz 

zoals altijd ook de plek voor een drankje 
in een gemoedelijke setting. Marijn (39) 
komt hier al jaren: “De sfeer is altijd gezel
lig, het personeel is leuk en er heerst een 
onskentonsgevoel.” Vanavond is hij hier 
echter bij toeval beland: “Ik ga niet bewust 
naar speciale avonden,” legt hij uit, “maar 
ik ben hier sowieso wel minimaal één keer 
per week te vinden. Om voetbal te kijken 
met vrienden of na het werk lekker slap te 
ouwehoeren met een biertje, dat hebben 
wij mannen op z’n tijd echt wel nodig.”

Merz
Korte Kalkhaven 3
www.merzdordrecht.nl

UITGAAN

Jazzpodium DJS 
Uitdagende muziek in ‘s lands 
oudste jazzclub

Merz
Saturday Night Fever aan de Korte Kalkhaven

Friends on Friday 
After work borrel de-luxe

Dat netwerken en ontspannen perfect 
samengaan bewijst het succes van 
Friends on Friday, dé after work borrel 
van Dordrecht. 

De stijlvolle vrijdagmiddagborrel is een 
initiatief van drie rasechte Dordtenaren 
die zagen hoeveel stadgenoten na de 
werkweek de stad verlieten voor een 
van de Rotterdamse vrijmibo’s. Zeven 
jaar en 54 edities verder is de ontspan-
nen borrel voor vrienden en bekenden 
uitgegroeid tot een bijna maandelijks 
terugkerend feest waar zo’n driehon-
derd Dordtenaren het weekend inluiden. 
Statig Bellevue of grand café Willaerts 
met schitterend zicht op de Dordtse 
skyline: telkens worden er bijzondere 
locaties gezocht. De ambiance is echter 
altijd onmiskenbaar ‘Friends on Friday’: 
een ontspannen mix van netwerken 
en borrelen in een stijlvolle setting met 
goede wijnen, mooie aankleding en 
relaxte muziek van vaste FonF-DJ’s. 
Een gemoedelijk feestje én informeel 
ontmoetingsplatform voor de jonge 
generatie uit het Dordtse bedrijfsleven. 

Stichting Friends on Friday
www.friendsonfriday.com
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al die mooie monumentale gebouwen 
aan de overkant. Nu woon ik met mijn 
vriendin en twee dochters al weer jaren in 
Dubbeldam.”

Wat karakteriseert de stad en de inwoners?
“Ik loop regelmatig door de stad en wat 
me dan altijd weer opvalt is dat Dordrecht 
een ongelooflijk leuk aanbod heeft aan 
galerietjes en winkels. De Hema’s van 
deze wereld zijn hier niet zo dominant. 
Natuurlijk staan er zo her en der winkel-
panden leeg, maar dat biedt ook weer 
kansen om op al die mooie plekken terug 
te gaan tot de kern van de zaak, dat kan 
opnieuw een winkel zijn, maar ook woon-
ruimte of horeca. Waar we voor moeten 
waken is dat we te weinig grensverleg-
gend bezig zijn, bijvoorbeeld op het vlak 
van architectuur. In de Gouden Eeuw 
waren de gebouwen die we nu zo mooi 
vinden ook modern.”

Hoe zit het met de eilandmentaliteit?
“Dordrecht heeft van oudsher de naam 
calvinistisch en behoudend te zijn, maar ik 
merk dat dat sterk aan het veranderen is. 
Er is bij heel veel mensen echt de wil om 
iets van de stad te maken. Het helpt dat 
de bestuurders de visie hebben gehad om 
hier de afgelopen jaren te

investeren in goede voorzieningen en dat 
er grote evenementen zijn geweest met 
een landelijke uitstraling zoals de officiële 
Sinterklaasintocht en –recent- de eerste 
Koningsdag nieuwe stijl.”

Uitgaan in je eigen stad, hoe was dat als 
jongere? 
“Ook al woonde ik in Zwijndrecht, ik ging wel 
stappen in discotheek Fame en in Merz. Later 
was uitgaan anders voor me. Ik studeerde 
in Groningen, een echte studentenstad met 
veel uitgaansgelegenheden dicht bij elkaar. 
Als ik in de weekenden dan weer eens in 
Rotterdam of Dordrecht was, merkte ik direct 
hoe versnipperd hier alles was. Al zijn er 
wat dat betreft wel slagen gemaakt, als je 
bijvoorbeeld kijkt naar het Scheffersplein, 
wat nu echt een horecaplein is.”

Wat zijn de bijzondere plekken in Dordrecht 
waar je vaak te vinden bent?
“In de stad zelf zit ik graag bij Villa 
Augustus, bij DeliCees en op het 
Groothoofd. Ook heel bijzonder vind ik 
de Kop van ’t land en de gelijknamige 
herberg. Ik ben zelf geen vegetariër, maar 
de kok bewijst daar iedere keer weer dat je 
zonder vlees of vis ook een heel smakelijk 
diner kunt samenstellen.”

Heb je nog heimelijke genoegens in 
Dordrecht?
“Ik houd enorm van joggen, het liefst over 
de dijk richting de Biesbosch. Ik kan echt 
genieten van de landelijke uitstraling van 
het buitengebied. Ook dat is Dordrecht. 
Daarnaast gun ik mezelf regelmatig de rust 
om in mijn eentje een biologisch broodje 
te eten bij Zusjes. Ook al heb ik nog zo’n 
drukke agenda, daar maak ik tijd voor.”   •
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“ER IS BIJ HEEL VEEL MENSEN 
ECHT DE WIL OM IETS VAN DE 

STAD TE MAKEN”
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Dordrecht door 
de ogen van...

Wie:

Ewald Dudok
Wat:
Projectontwikkelaar die in hartje stad de betonnen kolos waarin decennialang ‘de post’ huisde transformeert tot een eigentijdse plek om te wonen, te werken en te winkelen. Het moet het meest duurzame gebouw van Nederland worden. 

Dordtenaar sinds: 1970
Wat heb jij met Dordrecht? 
“Twee maanden na mijn geboorte zijn mijn 
ouders van Lage Zwaluwe naar Dordrecht 
verhuisd. De eerste zes jaar van mijn leven 
ben ik opgegroeid in de wijk Sterrenburg I. 
Ik heb er leren fietsen, deed er voor het 
eerste belletje trek. Daarna verhuisden 
we naar Zwijndrecht en hoewel ik er 
altijd met veel plezier heb gewoond, zit er 
waarheid in de zegswijze dat het mooiste 
aan Zwijndrecht het uitzicht op Dordrecht 
is. Als kind was ik al gefascineerd door 

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.
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Ga even van internet af, ik moet 
bellen. Herkenbaar? Nederland zet 

in 1995 de eerste schreden op de digitale 
snelweg en inloggen gaat nog ouderwets 
via de telefoonlijn. Ook mobieltjes zijn nog 
lang geen gemeengoed. De eerste model
len hebben de afmetingen van een tafel
model koelkast en het mobiele netwerk is 
allesbehalve stabiel. De Dordtse Vereniging 
van Kunst en Antiekhandelaren denkt op 
dat moment aan een geheel eigen netwerk, 
een aaneenschakeling van speciaalzaken 
in en om de binnenstad. Nergens vind je 
zoveel kunst en antiekwinkels op loop
afstand als in Dordrecht, zouden we er een 
speciale wandelroute van kunnen maken? 

Het antwoord laat niet lang op zich 
wachten. In april 1995 gaat het eer
ste Kunstrondje Dordt van start. De 
tocht voert langs zo’n vijftig antiquairs, 
boekhandels, galeries, brocantewin
kels, musea en later karakteristieke 
horecagelegenheden. Dagjesmensen, 
stadswandelaars, verzamelaars en 
kunstliefhebbers stromen toe om het 
exclusieve winkelaanbod te bekijken en 
tegelijkertijd te genieten van het monu
mentaal decor. En dat gebeurt twintig 
jaar later nog steeds. Het Kunstrondje is 
een monument op zich, vaste prik op de 
eerste zondag van de maand. 

35

CULTUUR

Kunstrondje Dordt, dat is zoeken naar een eerste druk, het 
bewonderen van klassieke en moderne kunst, snuffelen 
tussen curiositeiten. En dat doe je al wandelend in oeroude 
Dordtse straatjes. Twintig jaar geleden werd het eerste ‘rondje’  
georganiseerd. Eens kijken of ze spullen hebben die zó 1995 zijn. 
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Kunstrondje Dordt 
bestaat twintig jaar

Wandeling voor verzamelaars en mijmeraars

Hermans’ laatste werk
Het jaar 1995 staat te boek als een jaar van 
grote overwinningen en verliezen. Ajax 
wint de Champions league en het WK voor 
clubs, maar Nederland verliest een literaire 
grootheid: Willem Frederik Hermans. Vlak 
voor zijn overlijden legt W.F. Hermans 
de laatste hand aan zijn roman Ruisend 
Gruis. Harry Zimmerman, eigenaar van ’t 
Leesbeest, vindt het boek zeker niet het 
beste werk van de schrijver met de vlijm
scherpe pen. “Het heeft me niet gegrepen. 
Vergelijk het eens met Hermans romans 
De donkere kamer van Damokles en Nooit 
meer slapen, dat zijn meesterstukken.”

Eerste drukken van vroege werken van 
W.F. wisselen voor goud geld van eige
naar. Dat geldt niet voor Ruisend Gruis. 
“Het is pas twintig jaar oud en er zijn veel 
goede tweedehands exemplaren op de 
markt. Ruisend Gruis staat hier dan ook 
voor een prettige prijs in de kast.”

Lezen is ‘in’ bij de jeugd, merkt 
Zimmerman, volgens hem een gevolg 
van recente stimuleringsprogramma’s 
op school. Ook hoger opgeleide jongeren 
grijpen regelmatig naar romans en novel
les. “Ze willen bijvoorbeeld een Engels 
werk in een mooie uitgave. Ze krijgen 
dan een hardcover van me voor de prijs 
van een pocket. Studenten van Iraanse of 
Afghaanse komaf zijn verzot op Westerse 
klassiekers als Ulysses, het ingewikkelde 
werk van James Joyce. Heel bemoedigend, 
die leeshonger. Internet gaat het boek 
absoluut niet verdrijven.”

’t Leesbeest
Groenmarkt 72 

Alanis moet op CD
De kans is groot dat die eerste, voor
zichtige muisklikken op het web werden 
begeleid door de uithalen van Alanis 
Morissette. De Canadese artieste gooit 
na het grungegeweld van Nirvana een 
steen in de vijver met het album Jagged 
Littlle Pill, de revelatie van 1995. Maar 
liefst zes hits levert de plaat op, waarvan 
You Oughta Know en Ironic de bekendste 
zijn. Iedereen moest ‘m op CD hebben, 
zegt René Rutten van Get Back Music. 
LP’s waren immers voor dinosaurus
sen. “Tegenwoordig is het omgedraaid, 
mensen verlangen terug naar het warme 
geluid en de vormgeving van vinyl, 
maar toen waren CD’s je van het. Jagged 
Little Pill was een echte klapper, het best 
verkopende popalbum van de jaren 
negentig.”

Dertigers en veertigers stuiten bij het 
snuffelen tussen de LP’s, muziekboeken, 
DVD’s en CD’s van Get Back Music nog wel 
eens op Jagged Little Pill en dan komen de 
herinneringen boven “Alanis, wat was ze 
goed! Maar de jonge hipsters van nu zien 
de zangeres niet staan. Juist Nirvana is 
bij hen populair. Weet je dat het casset
tebandje ook weer terug is? Altobandjes 
bieden hun werk op cassette bij de platen
maatschappijen aan.” 

Get Back Music
Voorstraat 203
www.getbackmusic.nl   
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Jubileumactiviteiten

Twee decennia Kunstrondje Dordt 
wordt uiteraard gevierd. Elke eerste 
zondag van de maand is er wel iets te 
doen bij de deelnemende zaken, zoals 
workshops en signeersessies. Op 6 
september en 4 oktober worden er ’s 
ochtends en ’s middags wandeltochten 
langs galeries en Teekengenootschap 
Pictura georganiseerd. Een mede-
werkster van het Dordrechts Museum 
geeft uitleg over de kunstenaars en de 
kunstwerken. Deelname en informatie 
via Aart de Bruin, Galerie Wijnstraat. 
078 - 613 80 43 of 06-435 99 357. 

Alle aangesloten winkels zijn iedere 
eerste zondag van de maand geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur.  

www.kunstrondje.nl

Gezocht: Suske en Wiske
Van minder literair gehalte, maar vele 
malen bekender bij een groot publiek, 
zijn de avonturen van Suske en Wiske. De 
stripreeks bestaat in 1995 een halve eeuw 
en dat wordt gevierd met de jubileumuit
gave De 7 Schaken. Kenners bestempelen 
het verhaal als één van de beste ooit. Ron 
Klaassen van Antiquariaat De Boekenla 
vindt het een ‘aardig album’, maar hij heeft 
meer met de oude verhalen. “De teken
stijl is mooier en de verhaallijn is minder 
moralistisch.”

Eén van de eerste stripboeken die hij 47 jaar 
geleden aanschafte, was De Poenschepper 

van Suske en Wiske. Zijn collectie zwol 
uiteindelijk aan tot zesduizend exempla
ren. In 1992 besloot hij van zijn passie zijn 
werk te maken. De Boekenla verkoopt nu 
strips, leesboeken en LP’s. Suske en Wiske’s 
nemen nog altijd een bijzondere plaats in. 
“Mensen zijn er dol op, de albums verko
pen altijd. Natuurlijk zijn er uitschieters. De 
tweekleurendrukken uit de jaren zestig 
tref je nauwelijks meer aan, die zijn ontzet
tend gezocht.”

De Boekenla
Boomstraat 5
www.boekenla.nl
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Kenmerkend 
kangoeroelogo

In de tijd van flippo’s en Friends, van 
Pokémon en PlayStation 1, zit een bepaalde 
groep helemaal niet te wachten op Alanis 
Morissette. Deze jongeren willen 180 beats per 
minuut. Ze staan strak in hun trainingspak en 
‘hakken’ op dancefeesten als Thunderdome 
en Mysteryland. De gabbercultuur was 
groot in Nederland én in Dordrecht, vertelt 
Roeland van Beest, eigenaar van curiosazaak 
Pandorus. Ook hij danste zich drie slagen in 
de rondte. “Mysteryland was nog niet zo geor
ganiseerd als nu. Op een gegeven moment 
ontstond er een gigantische file op de A15, de 
route richting het evenement. Iedereen zette 
de autoradio harder, stapte uit en begon mid
den op de snelweg te hakken.”

Bij het gabberwezen horen een kaalge
schoren hoofd, NikeAirMaxschoenen en 
natuurlijk een trainingsjack van het merk 
Australian, liefkozend ‘aussie’ genoemd. 
Pandorus heeft een aussie in de kledingrek
ken op de bovenste verdieping hangen. 
Waarschijnlijk niet voor lang, want de jasjes 
met het kenmerkende kangoeroelogo zijn 
gewild. “Een klant trekt zo’n jack bijna let
terlijk uit mijn handen als ik er eentje heb. 
Hij koopt ze allemaal op. Er kleven mooie 
herinneringen aan. De saamhorigheid was 
geweldig.”

Pandorus
Boomstraat 17
www.pandora-dordt.com
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SPANNEND STUKJE BINNENSTAD
Van een handwerklab met vrouwen uit alle 
windstreken, Nederlands oudste tekenge
nootschap en een glutenvrije lunchroom tot 
een chocoladeparadijs, vintage kledingwal
halla en talloze kunst en antiekwinkels: 
de ondernemers en instellingen op de 
Voorstraat Noord vormen een eclectisch 
geheel en maken het tot een verrassend en 
spannend stukje binnenstad.

CULTUREEL DWAALMILIEU
Tijdens het festival vormt de straat één 
groot podium voor hun uiteenlopende 
bezigheden én voor talloze Dordtse cul
turele activiteiten. Laat je verrassen door 
straattheater, sneldichters, striptekenaars, 
trendy modeshows, kunst en bijzondere 
zang en dansdemonstraties. Doe mee 
met buikdans, mozaïek, Tai Chi of 
origamiworkshops en smul van een glu
tenvrije zeewierburger. Strijk vervolgens 
neer op een van de sfeervolle terrassen en 
geniet van de vele muziekoptredens. 

NON-STOP MUZIEK
Op maar liefst zes podia laten acts 
als Scotch en Funky Organisers het 

festivalhart kloppen op het ritme van hun 
muziek. Ook diverse singersongwriters 
betreden de bühne terwijl aanstormende 
regionale DJtalenten hun draaikunsten 
laten horen in het Popcentrale DJcafé. Het 
vioolbouwatelier van De Luthiers vormt 
die dag een van de bijzondere decors voor 
klassieke muziek. 

VERBORGEN PARELS
Ook de vele monumenten in de 
straat openen in het kader van Open 
Monumentendagen hun deuren en heb
ben een verrassend programma in petto. 
Sommige vormen een perfect toevluchts
oord voor wie de festivaldrukte even wil 
ontvluchten. Zo ligt er verscholen tussen 
de huizen en het groen de OudKatholieke 
Kerk Maria Maior. Dit verborgen pareltje 
van de VoorstraatNoord heeft tevens een 
schitterende ‘geheime’ achtertuin, waarin 
het heerlijk bijkomen is met een kop koffie.

DISCOFESTIJN
Als aan het einde van de middag de 
kraampjes sluiten, is het feest echter nog 
lang niet afgelopen. Op de Riedijk kan er 
gedanst worden op swingende livemuziek 

(o.a. Lady Sings The Blues) of bij het 
discofestijn van DJ Joop den Draaijer, al 
jarenlang een groot succes onder festival
bezoekers en Voorstraatbewoners. Terwijl 
de zon langzaam in de Merwede zakt, zorgt 
deze vinyl virtuoos DJ dat hier de voetjes 
nog tot in de late uurtjes van de vloer gaan. 

Voorstraat Noord festival 
Zaterdag 12 september
Voorstraat Noord e.o.
www.voorstraatnoord.nl

ACTIVITEITEN

Op zaterdag 12 september is de kop 
van de Voorstraat weer het decor 

van de 8e editie van het Voorstraat Noord 
Festival. Een sfeervol feest waarbij je in de 
openlucht ‘op visite’ bent bij de ondernemers 
in deze bijzondere straat. Zij presenteren 
zich met allerlei leuke activiteiten, terwijl er al 
struinend over de klinkers allerlei culturele en 
muzikale verrassingen je pad kruisen. 
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Voorstraat Noord Festival

Dordrechts 
meest sfeervolle 
nazomerfestival
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Het pand van viool en gitaarbou
wers Lucienne van der Lans (50) 

en Wout Bosma (54) aan het begin van de 
Voorstraat is al meer dan een eeuw een 
thuishaven voor echte ambachtslieden. 
De familie Van Riemsdijk had er tot begin 
deze eeuw  ruim honderd jaar een rijwiel
handel. Vijf jaar geleden trokken Van der 
Lans en Bosma in het pand, dat zich het 
beste laat kwalificeren als een klassieke 
pijpenla, smal, maar wel heel diep.   

Het pand is een beschermd stadsgezicht. 
“Het heeft gelukkig niet de officiële status 
van monument, want anders hadden wij 
er nooit een nieuwe werkplaats in kunnen 
maken”, vertelt Van der Lans, die zich heeft 

gespecialiseerd in nieuwbouw van violen 
en restauratie van strijkinstrumenten in 
brede zin. Haar man bouwt en restau
reert daarnaast gitaren. “Dat doe ik echt 
voor mezelf”, vertelt Bosma, al hebben de 
gitaren hun weg al gevonden naar profes
sionele jazzgitaristen.  

Het echtpaar noemt zichzelf Luthiers, de 
naam voor het eeuwenoude ambacht voor 
viool en luitbouwers. Bosma: “Eigenlijk 
dateert ons ambacht al van veel langer 
geleden. Primitieve culturen in WestAfrika 
gebruikten al veel langer bijvoorbeeld 
kalebassen met een snaar erover als 
instrument.” De Renaissance is de baker
mat van de moderne viool vertelt Van 

der Lans. “Toen was de viool zoals wij die 
kennen wel aardig uitontwikkeld.” Vanaf 
dat moment is de bouw van een viool 
grotendeels gestandaardiseerd. Wat niet wil 
zeggen dat iedereen een viool kan bouwen.  
“Een echte vioolbouwer steekt vanuit zijn 
vakmanschap in ieder instrument gevoel 
en liefde”, aldus Van der Lans. “Vandaar 
dat geen enkel instrument dat ik maak, 
precies hetzelfde klinkt.” Ook haar ambacht 
ontkomt echter niet aan de wetmatigheid 
dat Chinese fabrikanten inmiddels veel 
goedkope ‘namaak’ op de markt brengen. 
“En die instrumenten zijn echt veel beter 
geworden”, stelt Bosma. De Luthiers spelen 
hier handig op in door zelf kale vioolkasten 
te importeren uit China en ze hier af 

ACTIVITEITEN
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“EEN ECHTE 
VIOOLBOUWER 
STEEKT VANUIT ZIJN 
VAKMANSCHAP IN 
IEDER INSTRUMENT 
GEVOEL EN LIEFDE”

»
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Wat waardevol is, 
blijft voortleven

Op 12 en 13 september staat Dordrecht weer in het teken 
van de landelijke Open Monumentendagen. Dit jaar is 

het thema Kunst & Ambacht. Dat treft want Dordrecht 
is niet alleen rijk aan monumenten, maar ook aan 

getalenteerde kunstenaars en ambachtslieden. 
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bewoond werd door tientallen duiven. Hij 
spreekt met liefde over het pand, waarvan 
hij momenteel de bovenverdiepingen 
verbouwt tot een woning. “De beneden
verdieping dateert waarschijnlijk al van 
rond 1600”, vertelt Mostert die wijst op ele
menten in de buitengevel die grenst aan 
een nauw straatje. Door de eeuwen heen is 
er zichtbaar het nodige aan verbouwd. “Zie 
je daar die massieve stalen duim in dat 
kozijn? Daar heeft dus  gewoon een deur 
onder gezeten!”

Mostert is dusdanig gefascineerd door 
historische bouwmaterialen dat hij ze 
sinds een jaar of drie een tweede leven 
gunt, bijvoorbeeld als lamp, als kast of als 
een rekje om sleutels aan op te hangen. 
Zijn werkplaats staat vol met oude plan
ken, kozijnen, paneeldeuren en andere 
stoffige relikwieën uit panden die hij heeft 
gerestaureerd. “Het materiaal bepaalt 
wat ’t wordt, ik heb niet van te voren een 

ontwerp in mijn hoofd.” Desalniettemin 
vinden zijn ontwerpen inmiddels wel 
hun weg naar interieurbladen en hippe 
woonwinkels in de omgeving. Hij nam, 
met een lamp die goeddeels is opgebouwd 
uit oude loden waterleiding, ook deel aan 
Made in Dordrecht tijdens Koningsdag.  
Mostert blijft er nuchter onder. “Voor mij 
is het belangrijk dat iets wat waardevol is, 
blijft voortleven.”  

PANNENKOEKEN
De jongste bezoekers van de Open 
Monumentendagen kunnen kennis 
maken met het thema op een manier 
die doorgaans wel in de smaak valt; via 
pannenkoeken. Uiteraard is gedurende 
het weekend de molen Kyck over den 
Dyck ook geopend. Van het meel dat daar 
doorgaans gemalen wordt, worden die 
zaterdag ter plekke pannenkoeken gebak
ken. Wat ook al een ambacht op zich is, een 
ambacht om van te smullen.  •
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“VOOR MIJ IS HET BELANGRIJK 
DAT IETS WAT WAARDEVOL IS, 
BLIJFT VOORTLEVEN.”  

te bouwen. “Zeker voor beginners is een 
handgemaakte viool vaak veel te prijzig. 
Op deze manier kunnen wij hen toch een 
betaalbaar instrument bieden en het zorgt 
er ook voor dat wij ons ambacht kunnen 
blijven uitoefenen.”

BEELDHOUWER MET OUDE WEKKER
Van namaak heeft beeldhouwer Gerhard 
Lentink (58) een stuk minder last. De 
kunstenaar maakt monumentale houten 
beelden waar veelal tussen de achthonderd 
en drieduizend arbeidsuren in zitten.  Lentink 
pakt het kunstenaarschap bijna aan als een 
fabrieksarbeider uit vroeger tijden. Op werk
dagen steekt hij ’s morgens vroeg de straat 
over naar zijn atelier, om daar letterlijk in te 
klokken op een oude wekker. Steevast na elf 
uur werken, klokt hij weer uit. “Zo houd ik grip 
op de tijd die ik besteed aan mijn beelden.” 

Het kruis boven de voordeur verraadt dat 
het pand, gebouwd in 1906, lange tijd een 

katholieke jongensschool was. Het is een 
klassiek schoolgebouw, symmetrisch van 
opzet met lokalen aan weerszijden van de 
gang. Nadat de laatste school in 1979 het 
pand verliet, vestigden diverse kunste
naarsateliers zich in het pand, waaronder 
die van Gerhard Lentink. 
Wat het pand en de kunstwerken van 
Lentink vaak verwijzend naar mytholo
gische figuren met elkaar gemeen heb
ben, is de wiskundige manier waarop ze 
zijn geschapen. Eerst is er een idee, soms 
van al heel lang terug. Lentink maakt dan 
diverse ontwerptekeningen, die later weer 
uitgewerkt worden tot bouwtekeningen op 
ware grootte. Daarna volgt een inventari
satie van de honderden onderdelen. “Het 
is een heel indirecte manier van werken, 
maar ik moet het zo doen”.

VOORTLEVENDE BOUWHISTORIE
Waar Lentink orde nodig heeft om kunst te 
maken, is Maarten Mostert (29) op zijn best 

in een omgeving van verval en gebrek 
aan onderhoud. Hij restaureert histori
sche panden en met de overblijvende 
materialen maakt hij interieurobjecten. 
Wat dat eerste betreft is de voormalige 
docent Lichamelijke Opvoeding behoorlijk 
aangestoken door zijn vader die een rijks
monument aan de Prinsenstraat transfor
meerde tot een Bed & Breakfast. Zelf heeft 
Mostert even verderop zijn werkplaats, 
een stokoud pand dat decennialang alleen 
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ACTIVITEITEN

Adressen en openingstijden 

De Luthiers stellen hun werkplaats open 
op zondag 13 september van 12.00 uur tot 
16.00 uur en ze zullen met passie vertellen 
over de kunst van hun ambacht. Er is live-
muziek en ruimte voor vragen en antwoor-
den. Zij zijn gevestigd aan de Voorstraat 13.

Gerhard Lentink houdt open atelier op 
zaterdag 12 september van 10:00 tot 18:00 
uur en zondag 13 september van 12.00 uur 
tot 18.00 uur.  Het atelier is gevestigd aan de 
Wijnstraat 119.

Maarten Mostert vertelt over zijn werk en 
laat waardevolle stukken bouwhistorie zien 
op zondag 13 september van 12:00 uur tot 
17:00 uur. De werkplaats is gevestigd aan de 
Keizershof 34.

Molen Kyck over den Dyck is gevestigd 
aan de Noordendijk 144. Tijdens de Open 
Monumentendagen is de molen open op 
zaterdag 12 september van 10.00 uur tot 
16.00 uur.

Kijk voor meer informatie op 
www.monumentenindordrecht.nl
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Dordts cultureel 
seizoen geopend

Vooruitblik in Kunstmin
De afgelopen jaren stonden in het 
teken van ‘premières’. Dordrecht 

telde namelijk nogal wat (her)openin
gen van culturele attracties. Eén van de 
belangrijkste rentrees vond in november 

vorig jaar plaats. Bezoekers stonden in 
de rij om de vernieuwde Schouwburg 
Kunstmin van binnen te mogen aan
schouwen. Ze maakten een wandeling 
langs de gerestaureerde stijlelementen 
van Sybold van Ravesteyn, het gemo
derniseerde toneel, de blauwe foyer en 

alle andere ruimtes met een smaakvol 
interieur. Nu, een klein jaar later, wacht 
theaterliefhebbers het eerste Open Huis 
in het herboren monument. Kunstmin 
start op zondag 20 september, van 12.00 
tot 17.00 uur, met een gratis vooruitblik 
op de voorstellingen. Bezoekers krijgen 
letterlijk een kijkje achter de schermen, 
kunnen de talkshow Kunstmin Live, een  
programma met gasten uit de theater
wereld, bijwonen en naar ‘Lazy Sunday’ 
loungemuziek luisteren. Kinderen komen 
vast en zeker theaterhondje Sieb, vaste 
bewoner van de Schouwburg, tegen.

4544

Met de herfst voor de deur, wordt het weer tijd om 
binnen van cultuur te genieten. Dat is allesbehalve een 
straf. Dordrecht opent zijn cultureel jaar 2015-2016 met 
bijzondere voorstellingen en exposities.  

Op het programma voor het najaar 
prijken grote namen en opvallende 
optredens. 

Mini & Maxi zijn terug. Het komisch
muzikaal duo staat op 19 september op 
de planken met hun show NU! André 
Kuipers geeft ruimtevaartcollege (3 
oktober), Veldhuis en Kemper voeren Of 
De Gladiolen nog eens op (9 oktober) en 
Herman van Veen speelt zijn nieuwste 
theatervoorstelling (22 oktober).

www.kunstmin.nl

Gepeperde klankenmix
Het Energiehuis opende in 2013 na een 
ingrijpende verbouwing zijn deuren. Dit 
creatief hart van de stad bundelt talloze 
kunstvormen in een trendy industrieel 
gebouw. De ijzersterke programmering 
van vorig seizoen wordt in 2015 en 2016 
voortgezet. In zaal Machine 3 brengen 
Lavinia Meijer en Carel Kraayenhof op 

12 september opzwepende en melan
cholische tangomuziek ten gehore. Een 
week later, 19 september, is het de beurt 
aan Camerata Rotterdam met klassieke 
composities van Ravel en Piazzolla. Nog 
een aanrader: de gepeperde klankenmix 
bij lunchconcert Retourtje Zwarte Zee van 
de band Parne Gadje op 14 oktober.

www.energiehuis.nl

CULTUUR
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Rockratatouille 
bij Bibelot
Poppodium Bibelot trekt vermaarde 
artiesten uit binnen en buitenland aan. 
De komende maanden rocken De Dijk (17 
september), punkpopband Destine (24 
oktober) en de Amerikaanse bluesgigant 
Popa Chubby (30 oktober) de tegels uit 
de vloer. Bibelot en de Popcentrale, ook 
gevestigd in het Energiehuis, geven het 
seizoen een kickstart met Open Up op 5 
september, een rockratatouille van talent
volle bands.

www.bibelot.net 

Vergeet de lijst niet

Vorig jaar verwelkomde het Dordrechts 
Museum, dat in 2010 weer open ging, 
een recordaantal van 140.000 bezoekers, 
mede dankzij de tentoonstelling Willem II 
Kunstkoning. Ook de komende periode kun
nen museumgasten weer van bijzondere 
exposities en activiteiten genieten. Van de 
Kunst en de Rand (tot 18 oktober) belicht 
nu eens niet schilderijen, maar de kaders 
waarin ze zijn gevat. Bezoekers kunnen de 
speciale Lijstenroute lopen. Zo’n omlijsting 
heeft meer betekenis dan je verwacht.…

Tegelijkertijd met een nieuwe expositie 
van moderne en hedendaagse kunst, te 
bewonderen vanaf oktober, vindt talenten-
wedstrijd De Scheffer plaats. De winnaar 
van deze aanmoedigingsprijs voor jonge 
Nederlandse kunstenaars, mag zijn werk 
meteen in het Dordrechts Museum tonen.

www.dordrechtsmuseum.nl

Wat voor agenda heb jij?

Het Nationaal Onderwijsmuseum in 
Dordrecht is splinternieuw. Deze trek
pleister voor geschiedenisfanaten en 
architectuurfans zette in juli voor het eerst 
haar deuren open voor publiek. Gebouw 
De Holland, het onderkomen van het 
Onderwijsmuseum, is een belevenis op 
zich. De parel van Sybold van Ravesteyn 
kreeg na jaren van verwaarlozing zijn 
grandeur terug. Dordrecht beschikt daar
mee over twee belangrijke werken uit het 
oeuvre van de meest gesloopte architect 
van Nederland, zoals Van Ravesteyn wel 
eens wordt genoemd.

Het museum knalt er meteen in met 
drie tentoonstellingen. ‘Onderwijs, over 
vroeger, voor later, van nu’ haakt aan bij 
schoolherinneringen en ‘MOOI - voor het 
onderwijs gemaakt’ toont een uitgebreide 
collectie van schoolvoorwerpen, waarvan 
onder meer de meetkundige figuren 

esthetische waarde bezitten. De tijdelijke 
expositie ‘Grow Up!’, tot juli 2016, geeft de 
gasten een mooi tijdsbeeld aan de hand 
van schoolagenda’s vanaf de jaren vijftig. 
Plaatjes van pop en filmsterren, kreten, 
doorgeefbriefjes, hartjes en graffiti, ze 
belandden allemaal in deze flink uitge
dijde agenda’s. 

www.onderwijsmuseum.nl

CULTUUR

Maak ons Het Hof
WillemAlexander gaf dit jaar op zijn 
verjaardag het startsein voor Het Hof van 
Nederland. De koning, koningin, prinsesjes 
en 2,5 miljoen televisiekijkers kregen een 
voorproefje van wat de bezoekers van het 
museum te wachten staat. Geïnspireerd 
door Koningsdag 2015, willen veel dag
jesmensen nu naar Dordrecht en zijn 
Hof van Nederland. Het Hof verbeeldt de 
fundamenten van het huidige Nederland 
–de Eerste Vrije Statenvergadering, strijd 
tegen het water en de vertaling van de 
Statenbijbel in audiovisuele en inter
actieve spektakels. Voor groepen zijn er 
speciale puzzeltochten en rondleidingen.

Japan heeft een bijzondere relatie met 
Dordrecht sinds de bouw van fregat 
KaiyoMaru. De Shogun gaf het Dordtse 
bedrijf Cornelis Gips & Zonen in 1863 de 
opdracht een houten oorlogsschip te 
vervaardigen, tot dan toe het grootste 
ooit gebouwd bij een Nederlandse werf. 
In 1866 voer het vlaggenschip met een 
gemengd NederlandsJapanse beman
ning naar het land van de rijzende zon. 
De KaiyoMaru en de stad waar het fregat 
het levenslicht zag, hebben een blijvende 
indruk in Japan achtergelaten. Het verhaal 
van de Kaiyo-Maru, een Japans oor-
logsschip van Dordtse bodem, is van 30 
oktober tot en met 27 maart in het Hof van 
Nederland te zien.      
  
www.hethofvannederland.nl

4746

Dordtse geheim agenten

Museum 19401945 herdenkt zeven
tig jaar bevrijding in Nederland met 
drie thema-exposities. De Tweede 
Wereldoorlog speelde zich niet alleen op 
het slagveld, maar ook in de media af.

Oproepen en propaganda zijn te zien 
op een selectie affiches die met mede
werking van het Regionaal Archief 
Dordrecht is samengesteld. Dordrecht 
heeft zijn bevrijding aan het Canadese 
leger te danken, Museum 19401945 laat 
alle gebeurtenissen in de begindagen 
van mei 1945 de revue passeren. De ten
toonstelling Zij sprongen bij Maanlicht 
geeft een overzicht van het leven en 
verzetswerk van de Dordtse geheim 
agenten Henk Sebes en Aart Alblas. 
Nog tot en met 30 september te zien in 
Museum 19401945.  

www.museum19401945.nl
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VARIAVARIA

Restaurant 
Ammos kiest 
voor nieuwe 
koers 
Het centrum van Dordrecht is van oudsher 
rijk aan Griekse restaurants. Het bekende 
restaurant Kreta droeg haar zaak begin dit 
jaar over aan twee nieuwe eigenaren. Onder 
de naam Ammos kiezen zij nadrukkelijk voor 
een nieuwe koers.  Bedrijfsleider Christos 
Topalidis en chefkok Ioannis Mystakidis,  
hebben een menukaart voor elk seizoen 
samengesteld. Gasten kunnen tevens voor 
een dagmenu kiezen. De kwaliteitsgerech
ten die Ammos presenteert, stammen 
niet alleen uit Griekenland, ze komen ook 
uit andere Mediterrane landen. Daarnaast 
is er een uitgebreide wijnkaart met wijnen 
uit Spanje, Italië, Argentinië en uiteraard 
Griekenland. Het restaurant biedt plaats aan 
tachtig gasten. 

Ammos is zeven dagen per week geopend 
van 16:00 tot 22:00 uur
Groenmarkt 84  |  www.restaurant-ammos.nl 
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Duurzaamheidscentrum 
Weizigt vernieuwt Aquarama 
Het is vaste prik bij een rondje met de 
kinderen door duurzaamheidscentrum 
Weizigt: bij de start of het einde van het 
bezoek even een bezoekje brengen aan 
het Aquarama en je onderdompelen in de 
wondere wereld van het water. Het suc
cesnummer van Weizigt is dit voorjaar 
volledig vernieuwd tot een moderne en 
soms wel erg realistische belevenis. 

De gemoderniseerde tentoonstelling 
laat bezoekers van alle leeftijden op een 
speelse en interactieve manier zien welke 
weg ons water aflegt: van het oppervlakte 
water in de Drechtsteden tot water in huis, 
riolering, afvalwaterzuivering, water in 
de natuur enzovoorts. Net zo lang tot de 
cirkel weer rond is. Ook is er aandacht voor 
waterveiligheid en de cultuurhistorische 
waarde van water in onze regio. De alles
overheersende vraag voor de kinderen en 
hun pappa’s en mamma’s: is die drol nou 
echt of niet?

Duurzaamheidscentrum Weizigt is elke 
dag geopend van 09:00 tot 17:00 uur 
Van Baerleplantsoen 30  |   www.weizigt.nl 

Leven in een 
waterstad
Voor een land onder zeeniveau stopt de 
strijd tegen het water nooit, zeker niet nu 
klimaatverandering wereldwijd voor grotere 
overstromingsrisico’s zorgt. Internationaal is 
er veel belangstelling voor de Nederlandse 
aanpak. Het internationale waterinsti
tuut UNESCOIHE ziet Dordrecht als één 
van de voorbeeldsteden voor innovatief 
hoogwaterbeheer.

Gelegen in een rivierdelta, met de zee op een 
niet al te grote afstand, is onze stad een inte
ressant studieobject. We begeven ons daarmee 
in een select gezelschap van wereldwaterste
den als Londen en Hamburg. Hoe beschermt 
de overheid het Eiland van Dordrecht? Wat 
gebeurt er als het toch mis gaat en wat kunnen 
we dan zelf doen? Het is van 16 september tot 
en met 31 oktober te zien in de monumentale 
Berckepoort. Deze speciale expositie wordt 
georganiseerd door de gemeente Dordrecht, 
UNESCOIHE en ReGallery . Bijzonder detail: de 
Berckepoort is zelf op een waterkering geves
tigd, beter bekend als de Voorstraat. De opening 
van de expositie valt samen met de jaarlijkse 
test van de vloedschotten in het centrum. De 
bezoekers kunnen tijdens de tentoonstelling in 
een installatie van vier bij vier meter plaatsne
men voor een interactieve waterbeleving.

Van 16 september t/m 31 oktober in de 
Berckepoort, toegang gratis. 
Voorstraat 220  |  www.regallery.nl 

Varia
Een greep uit de 
nieuwsberichten 
over Dordrecht.

Bioscoop Kinepolis krijgt 
waterterras
De nieuwe Dordtse bioscoop Kinepolis, 
die momenteel op de Stadwerven wordt 
gebouwd, krijgt een terras in het Wantij. 

De bioscoop stelt het waterterras open 
voor iedereen, dus ook voor gasten die 
op deze ‘aanlegsteiger’ even van het 
bijzondere uitzicht willen genieten. In het 
gebouw zijn drankjes en snacks verkrijg
baar. De bioscoop telt zes filmzalen , goed 
voor 1200 bezoekers. Naast het complex, 

dat wordt voorzien van een indrukwek
kende glazen foyer, komt een garage 
die plaats biedt aan 320 auto’s en 470 
fietsen. Kinepolis verrijst tegenover het 
Energiehuis. Het gebouw past met zijn 
industriële vormgeving en het gebruik van 
materialen als baksteen, beton en staal 
perfect in de omgeving. 

De bioscoop zal naar verwachting half 
februari 2016 haar deuren openen. 

Proeve(n) van bekwaamheid 
Een amuse is in alle opzichten een 
voorproefje. De kleine hapjes vormen de 
opmaat naar wat komen gaat en als het 
goed is, smaakt de amuse naar meer. 

Voor chefs is de minientree dus een 
ware proeve van bekwaamheid. De 
Dordtse editie van de Amusetour, te 
wandelen op zondag 27 september, 
verzamelt de beste éénhapsgerechtjes 
voor zijn gasten. Fijnproevers genieten 
in acht restaurants en speciaalzaken van 
een lekkernij en een glaasje wijn. Na het 
nuttigen van de versnapering, vervolgen 
ze hun tocht naar een nieuwe gelegen
heid. Er zijn acht culinaire haltes: Bellevue, 
Bistro Twee33, Coffeelicious, DeliCees, 

Diva’s, Jongepier, Khotinsky en Wijnkoperij 
Louis Fransman. Deze toplocaties ver
rassen gastronomische wandelaars met 
kenmerkende gerechtjes en een bijzon
dere presentatie van de smaakmakers. 
Wie vegetarisch wil genieten, kan dit bij 
het bestellen van de passepartouts 
voor de Amusetour aangeven.  Om overal 
te kunnen proeven, is een half uur per 
bezoek aan te bevelen. Het zou zonde 
zijn als er ergens een verrukkelijk hapje 
achterblijft... 

Amusetour Dordrecht, zondag 27 
september, 12.00 - 17.00 uur. 
Passe-partouts kosten € 45,- en zijn te 
bestellen via www.amusetour.nl 

Beeld: Snelder Architecten
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ACTIVITEITEN

Een nazomer vol evenementen

Koninklijke foto’s
Het Hof van Nederland toont nog tot en met 20 september een 
selectie foto’s van ons koningshuis uit het omvangrijke oeuvre 
van fotojournalist Vincent Mentzel. De expositie geeft een bijzon
der beeld van de Oranje’s in de afgelopen decennia. Voormalig 
parlementair fotograaf Mentzel maakte in 1980 en 2010 de officiële 
staatsieportretten van Koningin Beatrix. 
www.hethofvannederland.nl 

Een greep uit de evenementen in de nazomermaanden, 
kijk voor alle evenementen op www.uitagendadordrecht.nl

Eeterij op wielen
Wie zin heeft in gerechten als sushi, curry, biologische hamburgers, 
mosselen en Surinaamse bami, kan op 11, 12 en 13 september gewoon 
op straat terecht. Op het Vrieseplein en in de Vriesestraat staat, 
tijdens de Open Monumentendagen, namelijk de Eeterij op wielen: 
tientallen wagens met heerlijke versnaperingen. De trucks zelf zijn, 
net als de monumenten, al een lust voor het oog. 
www.eeterijopwielen.nl

Korenfestival 
Dordrecht is op zaterdag 19 september voor de achtste keer gast
heer van het Groot Korenfestival. Overal in de binnenstad treden 
regionale gezelschappen op. Ditmaal is er bijzondere aandacht 
voor internationale klanken. Buitenlandse koren vertonen hun 
zangkunsten op een speciale plek in het centrum. Er is ook 
samenzang op overdekte locaties. Het festival vindt plaats van 
11.00 tot 18.00 uur. 
www.centrumdordrecht.nl

Gilgamesj. Superheld!
Zo’n drieduizend jaar oud zijn ze, de heldenverhalen van koning 
Gilgamesj, maar ze hebben nog niets aan spanning verloren. 
Muziektheater Hollands diep heeft het epos ooit in spijkerschrift 
op kleitabletten genoteerd bewerkt tot een avontuurlijke voorstel
ling voor volwassenen en kinderen vanaf 8 jaar. Vriendschap en 
het verlangen naar onsterfelijkheid staan centraal. Vanaf 17 oktober 
 (première) in het Energiehuis.  Ook te zien op 18, 24, 25 oktober en 15 en 
21 november. Een combiticket voor 1 volwassene met kind is € 27,50. 
www.muziektheaterhollandsdiep.nl 

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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GEDREVEN & BETROKKEN BIJ  DE VERKOOP, AANKOOP EN   
EXPAT RENTAL VAN WONINGEN,  AL 3 GENERATIES LANG!

Al 50 jaar NVM-kwaliteit  
en hoogwaardige dienstverlening  
Met onze ervaring en expertise, 
marktkennis en doortastende werkwijze 
adviseren wij u tijdens het gehele proces. 

Vrijblijvende woningopname
Wij komen graag bij u langs voor een 
geheel vrijblijvende woningopname en 
kennismaking. U krijgt een heldere  
en deskundige uitleg.

 


