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Dordrecht vernieuwt!
Wie niet beter weet, zou denken dat ons leven zich tegenwoordig 
alleen nog maar afspeelt op de smartphone of tablet.  Je hoeft de 
bank niet meer af om boodschappen te doen, te luisteren naar je 
favoriete  muziek of een leuke film te bekijken. Vooral  echte winkels  
hebben het daar lastig mee. Want hoe verleid je klanten die gewend 
zijn om met wat kliks en swipes de wereld naar zich toe te halen?
Dordrecht telt steeds meer leuke initiatieven die op een originele 
manier inspelen op de nieuwe werkelijkheid.  Door  heel de stad 
worden lege winkelpanden opgevuld door ondernemers die echt 
iets aparts bieden wat je niet over de hele wereld via  een web-
winkel kunt bestellen. Of het nu gaat om een setje vintage stoelen 
voor in je keuken of om een lamp die speciaal voor jou is gemaakt 
met een 3D-printer, je neemt de leukste dingen mee na een 
bezoekje aan de Dordtse binnenstad. 

Ook op andere vlakken ontdekken we juist nu weer de kracht van het 
lokale. Niets smaakt zo lekker als een tomaat die je bijna letterlijk 
om de hoek hebt kunnen zien groeien of brood waarvan je de bak-
geur verderop in de straat nog ruikt.  Op de menukaarten van steeds 
meer restaurants in Dordrecht vind je deze Dordtse smaakmakers  
terug. Duurzaamheid is namelijk ook op je bord steeds belangrijker. 

Naar de film gaan is in Dordrecht nu echt een beleving met twee 
bioscopen die elk op hun eigen manier van een filmpje pakken een 
geslaagd uitje maken. Ook het aanbod aan evementen en festivals 
is dit jaar weer gevarieerder dan ooit, waarbij ook grote namen 
bewust kiezen voor onze bijzondere podia. 

Tijd om naar buiten te gaan, er valt nog volop ontdekken!

Redactie Dordrecht maggezien

P.S. Mocht je na al dat ontdekken toch weer moe, maar voldaan van 
een dag Dordrecht, op de bank ploffen met die tablet of smart-
phone in je handen, surf dan eens ‘ouderwets’ naar het vernieuwde 
centrumdordrecht.nl. De website die, net als dit Dordrecht maggezien, 
laat zien wat gezien mag worden in Dordrecht, nu ook met de 
leukste tips voor een ochtend, middag of avond uit. De website is 
een verlenging van het Dordrecht maggezien en daarmee de ideale 
inspiratiebron om gauw een nieuwe dag vol ontdekkingen te plan-
nen in de Dordtse binnenstad!  
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Dordt in Stoom 2016: draaiboek 
voor een tijdreis
Het laatste weekend van mei vormen de 
Dordtse binnenhavens en kades weer 
het perfecte decor voor het tweejaarlijkse 
stoomfestijn Dordt in Stoom. Ook voor de 
niet-stoomliefhebber is een bezoek aan dit 
evenement een belevenis van formaat.

36 
Evenementenstad Dordrecht:  
Genieten op je eigen manier
Het festivalseizoen is weer losgebarsten. De 
komende maanden zijn er op diverse plekken 
in de stad een- en meerdaagse festivals 
barstensvol goede muziek en lekkere hapjes 
en drankjes.
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Nieuw in Dordrecht
Dordrecht is op het gebied van eten en 
drinken weer een aantal nieuwe smaakma-
kers rijker. Vaak ook op bijzondere plekken 
zoals in het voormalige postkantoor en het 
befaamde Tomadohuis. 

20
Dordrecht in een ander perspectief 
Als je rondloopt in Dordrecht is er veel moois te 
bewonderen. Maar ook zodra je gaat zitten op 
een van de vele terrassen kun je aangenaam 
verrast worden door mooie uitzichten. 

34
Dordrecht door de ogen van…
Leuk natuurlijk al die mooie praatjes over Dord-
recht, maar wat vindt een echte Dordtenaar 
nou zelf van zijn stad? TV-bioloog Freek Vonk 
verklapt zijn heimelijke genoegens. 

06
Duurzaam tot op je bord
Steeds meer restaurants in Dordrecht geven 
op een bijzondere manier invulling aan het 
thema duurzaamheid. Een rondgang langs vier 
duurzame smaakmakers. 

10
Alsof je zelf een van de 
hoofdrolspelers bent
Dordrecht telt sinds half februari weer twee 
bioscopen. Het hagelnieuwe Kinepolis en het 
ook nog jonge The Movies hebben met een 
eigen programmering en sfeer voor iedereen 
een bijzondere filmervaring in petto. 

14
Fit de zomer in
Met het mooie weer in aantocht wil je er 
 natuurlijk zo fit mogelijk uitzien. Op diverse 
plekken in de Dordtse binnenstad kun je binnen 
en buiten werken aan lichaam en geest. 

In deze editie CULINAIR CULTUUR

24 
Dordrecht in Venetiaanse Sferen
Onder de naam GlassFever! bieden de 
Dordtse musea tot eind september een blik 
op glaskunst. Vanuit het Italiaanse Venetië en 
Murano, maar ook van dichter bij huis, zijn tal 
van indrukwekende glassculpturen te zien.

26 
Van Schalcken tot Napoleon
Tentoonstellingen met werk van Godefridus 
Schalcken en een spotprentenexpositie over 
Napoleon zijn andere hoogtepunten in de 
komende Dordtse museummaanden. 

Nog meer Dordrecht? 
Blijf online op de 
hoogte via de 
vernieuwde website
CentrumDordrecht.nl 
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Een duurzaam stukje vlees of vis, Danielle 
van der Holst moet er niet aan denken. 
Bijna een jaar geleden opende ze haar 
eigen veganistische restaurant Daantje 
Food & Drinks.  Niets op haar menukaart 
is gemaakt met een dierlijk ingrediënt.  
Zelfs honing ontbreekt,  dat is in de optiek 
van veganisten voedsel dat alleen voor 
bijen bestemd is. Wel staat er op de kaart 
onder meer een zeewierburger die tot 
McCartney is gedoopt en waar veganisten 
uit Dordrecht en omgeving graag voor 

omrijden. Zelfs de puberende tweeling-
zonen van Danielle laten er –ondanks 
hun halsstarrige liefde voor vlees- de 
fastfoodvariant regelmatig voor liggen. 
“Ik ben zelf ook tot eind 2014 een vleeseter 
geweest. De documentaire Cowspiracy 
opende mijn ogen. Los van het dieron-
vriendelijke aspect heeft bijvoorbeeld de 
melkveehouderij wereldwijd een enorme 
impact op het milieu.  Door veganistisch 
te eten ben je in één klap al een heel stuk 
duurzamer bezig.”

Glenda van Deutekom heeft 
aan een halve vraag voldoende 
om helemaal los te gaan over 

het onderwerp duurzaamheid. Samen 
met haar partner Jos Wijnstekers is ze 
initiator van Huis Roodenburch,  een 
plek waar je dagelijks terecht kunt voor 
ontbijt, lunch en  diner en waar bijvoor-
beeld  ook hun succesvolle biologische 
eetwinkel Heerlijk wordt voortgezet. 
“Achter alle gerechten, drankjes en hapjes 
die wij gaan verkopen zit een verhaal 

dat wij gaan delen met onze klanten. 
Het rundvlees dat wij gaan serveren 
komt van Gasconne runderen die je 
doorgaans alleen in de Pyreneeën ziet 
grazen. De vis komt van een Rotterdamse 
leverancier die alleen vangt wat ze 
tegenkomen tijdens hun vaartocht. Van 
overbevissing of slechte vangstmetho-
den is dus geen sprake. Je eet wat er op 
dat moment is,  wat ook geldt voor de 
groentes die wij serveren. Die zijn altijd 
seizoensgebonden.”

Duurzaam
tot op je bord

Duurzaamheid leeft. Het besef dat we met zijn allen wat moeten doen om een 
leefbare wereld achter te laten aan de generaties na ons groeit. Wat we eten en hoe 
dat wordt geproduceerd speelt hierbij een belangrijke rol. Vier Dordtse restaurants 
geven ieder op hun eigen manier  invulling aan duurzaamheid.  

“DUURZAAMHEID 
LEEFT ECHT”

»
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Herberg De Kop van ’t Land, in 2014 
uitgeroepen tot Duurzaam Restaurant 
van het Jaar, gaat een stap minder ver. De 
landelijk bekende vegetarische herberg in 
het buitengebied  van Dordrecht serveert 
uiteraard geen vlees en vis, maar maakt 
voor de bereiding van de gerechten wel 
gebruik van zuivelproducten en eieren. 
De ingrediënten worden zoveel mogelijk 
lokaal ingekocht. Chef-kok Ewout Faase:  
“Het is niet ons doel om het volledig 

zonder dierlijke producten te doen. Wij zijn 
een mooi vegetarisch restaurant in een 
leuke omgeving waar je goed kunt eten. 
Zijn er bepaalde wensen bij onze gasten, 
bijvoorbeeld omdat ze veganist zijn of een 
raw food dieet volgen, dan proberen we 
daarin te voorzien.” 

Michael van der Struis, chef-kok en mede-
initiator bij Villa Augustus heeft hier ook 
een visie op. “Wij hebben een redelijk 
uitgebreide menukaart omdat we een 
breed publiek bedienen. Het uitgangspunt 
daarbij is dat we op onze menukaart zo 
transparant mogelijk zijn.  De klant is ook 
veel mondiger. Die wil ook veel meer dan 
vroeger weten waar zijn eten vandaan 
komt. Duurzaamheid leeft echt.”
Als de gasten bij Villa Augustus uit het 
raam kijken zien ze direct waar een deel 
van hun eten vandaan komt. Het restau-
rant heeft een grote moestuin -met twee 

kassen- waar het hele jaar door groente en 
fruit worden gekweekt. Drie vaste krachten 
en een clubje vrijwilligers zijn dagelijks 
in de weer om de tuin te onderhouden, 
te zaaien, te poten en te oogsten. Dit alles 
uiteraard zonder kunstmest en met biolo-
gische bestrijdingsmiddelen.  

Van der Struis: “De naam van ons res-
taurant is niet uit lucht komen val-
len. Augustus is dé oogstmaand. Daar 
profiteren we nog maanden nadien van.” 
Desondanks  is de moestuin ‘slechts’ goed 
voor 8% van alle producten op het menu 
en in de restaurantwinkel. “We zouden 
zeven moestuinen van dezelfde grootte 
nodig hebben om alles zelf te kweken. De 
bulk van  de ingrediënten halen we zoveel 
mogelijk uit de omgeving, maar 100% 
biologisch is niet altijd haalbaar, omdat 
producten niet voorhanden zijn of te duur. 
Uiteindelijk wil je mensen voor een rede-
lijke prijs een bord eten voorschotelen.”

Huis Roodenburch, Daantje Food & Drinks 
en De Kop van ’t Land hebben weliswaar 
geen eigen moestuin, maar ze proberen 
zoveel mogelijk lokaal in te kopen.  Zo 
koopt Van der Holst, van Daantje Food & 
Drinks, voor haar veganistische restau-
rant brood in bij Desemdame, een Dordtse 
dame die op bestelling biologisch zuur-
desembrood bakt. Ook koopt ze als het 

CULINAIR

seizoen er rijp voor is tomaten en kom-
kommers in bij Stadslandbouwkas Oude 
Beer. Van Deutekom:  “Honderd procent 
lokaal zal misschien niet lukken, maar met 
goeddeels Hollandse producten moeten we 
een heel eind kunnen komen. Parmezaanse 
kaas kun je bijvoorbeeld prima vervangen 
door een oude geitenkaas.” 

Los van de menukaart komt duurzaam-
heid ook terug bij de inrichting van de 
restaurants. Bij de inrichting van het grand 
café op de eerste verdieping van Huis 
Roodenburch hebben Van Deutekom en 
Wijnstekers de hand weten te leggen op 
een partij originele Tonet Stoelen, stoelen 
uit het Parijs van de jaren vijftig die elders 
stof stonden te vergaren. Kussens voor 
andere stoelen worden door Wereldwijven 
bekleed met gebruikte colbertstof. Villa 
Augustus, een bewust allegaartje van 
tafels en stoelen in diverse stijlen,  heeft 
een eigen technische dienst, die ook het 

kapotte meubilair opknapt.  Van der Struis: 
“Zo dat het weer een paar jaar mee kan.” 

Alle restaurants proberen op hun eigen 
manier uiteindelijk weer wat terug te 
geven aan ‘de keten’.  Zo onderzoekt  
Glenda van Deutekom de mogelijkheid om 
de koffiedrab uit het restaurant te gebrui-
ken om oesterzwammen op te kweken. 
“Bij de Kop van ‘t Land gooien we niets weg 
van het afval dat we nog kunnen gebrui-
ken ”, stelt Ewout Faasse. “Van groente-
afval kun je een prima bouillon maken, 
fruitafval is uitermate geschikt voor azijn.”  
Hetzelfde geldt voor Villa Augustus. Van 
der Struis: “Wij hebben twee dagen in 
de week  iemand ingeroosterd die onze 
afvalstromen bekijkt .  Daarnaast kijken we 
naar andere manieren om de cirkel rond 
te maken, bijvoorbeeld door zonnepane-
len in te zetten om het restaurant te gaan 
verwarmen. Met duurzaamheid ben je niet 
in één keer klaar.”    •

“ER WORDT
AL GENOEG 
WEGGEGOOID”

ADRESSEN

Huis Roodenburch
Wijnstraat 141
www.huisroodenburch.nl

Daantje - Food & Drinks
Nieuwstraat 25
www.daantjekooktvega.nl

Herberg de Kop van ‘t Land 
Zeedijk 32 
www.kopvanhetland.nl

Villa Augustus
Oranjelaan 7
www.villa-augustus.nl
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Alsof je zelf een van 
de hoofdrolspelers bent
Van arthouse tot blockbuster. Na jaren zonder bioscoop, 
heeft Dordrecht plotseling filmzalen te over. Kies je voor 
Cinema The Movies midden in de historische binnenstad? 
Of ga je naar het spiksplinternieuwe multiplex Kinepolis op 
het Energieplein? 

11

Het aluminium dak van Kinepolis kleurt goud in de voorjaarszon. Bij 
 binnenkomst in de jongste bioscoop van Dordrecht voel je direct de groots-
heid van dit fraaie staaltje moderne architectuur bij het Energiehuis.  Zes 
zalen bieden maar liefst plaats aan 1.200 stoelen. Alles ruikt naar nieuwig-
heid: de hal met scankassa’s, de zwarte vloerbedekking in de gang en op 
de huizenhoge trappen naar boven. Het schouwspel begint al nog voor je 
de filmzaal instapt.  

Café+, waar je snoep en ander lekkers kunt inslaan voor tijdens de film 
biedt direct toegang tot het terras. En wat voor terras. Je hebt een uniek 
uitzicht over het water en het nabijgelegen, statige Villa Augustus. Met 
een beetje fantasie zie je jezelf hier of bij de nabijgelegen aanlegsteiger al 
aanmeren met een bootje.

Kinepolis

»
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Maar ook binnen heeft Kinepolis het bio-
scooppubliek een bijzondere filmervaring 
te bieden.  Dat begint al met  het film-
aanbod dat doorlopend wordt aangepast 
aan de wensen van het publiek. “Via een 
online marketingsysteem brengen we 
de voorkeuren van het Dordtse publiek 
in kaart”, vertelt directievoorzitter Eddy 
Duquenne van Kinepolis. Het aanbod 
omvat niet alleen de standaard familie-
films en blockbusters, maar  bijvoorbeeld 

ook -afhankelijk van de wens van 
Dordtse filmliefhebbers - Turkse  of 
Bollywoodfilms. 

Zoals je mag verwachten in een grote, 
moderne bioscoop  zijn de beeld en 
geluidsbeleving optimaal in alle zalen. 
Door een perfecte akoestiek beleef je de 
film alsof je zelf een van de hoofdrolspe-
lers bent.  Als je op beeld een vliegtuig 
dichtbij ziet komen, hoor je het geluid van 
voor naar achter de zaal ingaan, net als 
in het echt. Eén zaal is zelfs geschikt voor 
Dolby Atmos, een superieur geluidssys-
teem waarbij je bijna letterlijk uit je stoel 
wordt geblazen. Het zorgt ervoor dat je 
zelfs  het kleinste vlindertje in een film 
over je hoofd heen voelt vliegen. Geluid 
dat je kunt voelen dus. 

Een plein met sport- en spelvoorzie-
ningen, maar ook met stedelijke allure. 
Dat was de uitdaging waar de  ontwer-
pers van het hagelnieuwe Energieplein 
voor stonden. Het resultaat mag er zijn. 
Tussen het Energiehuis en Kinepolis is 
een modern plein gerealiseerd in de vorm 
van een rechthoek, met vier lichtmasten, 
een waterpartij en abstract vormgegeven 
attributen en plekjes waarop je kunt zitten, 
skaten of voetballen. Met al het culturele 
en culinaire aanbod in de nabijheid is het 
Energieplein een heerlijke plek om naar 
toe te gaan als je nog niet precies weet 
hoe  je je vrije tijd wilt invullen. Festival 
ZomerKlanken heeft op zaterdag 18 juni 
de eer het plein in te wijden. 

Energieplein: 
er valt wat 
te kiezen

Cinema The Movies Waar Kinepolis  in een moderne ambiance 
het publiek probeert te verleiden met een 
mix van moderne architectuur en superieure 
techniek kiest The Movies bewust voor een 
meer huiselijk karakter. Het interieur van The 
Movies bestaat uit veel hout, bordeauxrode 
stoffering, hoge ramen en verlichting die 
teruggrijpt op de Art Deco-stijl van de jaren 
twintig.  Het voelt daardoor als een echte 
thuisbioscoop. Of er nu twaalf of vijftig man 
in de zaal zit, het voelt altijd aangenaam.  
“Bij ons nemen mensen vaak meer tijd voor 
en na de film”, vertelt Ter Steeg. ”Het is meer 
dan ‘erin en eruit’. Het draait hier om sfeer en 
aandacht voor iedereen.”

Het filmtheater is inmiddels een onmis-
baar onderdeel van het uitgaansleven in 
de Dordtse binnenstad. In de directe omge-
ving  heb je tal van kroegen en restaurants 
tot je beschikking. Maar je hoeft niet de 
deur uit als je voor of na de film wat wilt 
eten of drinken. Het eigen restaurant Diva’s 
heeft een speciaal filmarrangement. In 
de zomermaanden kun je tot in de kleine 
uurtjes op het terras aan de Nieuwstraat 
na- en bijpraten. 

Het filmaanbod  in The Movies is een 
brede mix van arthouse, publieks- en 
familiefilms. Niet alleen Franse films voor 
fijnproevers, maar als het zo uitkomt ook 
James Bond en Star Wars.  Een bewuste 
keus want het filmtheater wil jong- en oud 
aan zich binden met goede films. Ter Steeg: 
“We draaien films voor een gevarieerd 
publiek, maar dat zijn wel vaak dertigplus-
sers en hun kinderen. Blockbusters voor 
tieners hebben we nauwelijks.”   •

Kinepolis
Lijnbaan 200  |  www.kinepolis.nl

The Movies
Nieuwstraat 62  |   www.themoviesdordrecht.nl

Dat er een megabioscoop bij zou komen 
in de stad, wist directeur Geert ter Steeg 
van The Movies al toen hij 2,5 jaar 
geleden startte met zijn bioscoop aan 
de Nieuwstraat in hartje Dordrecht.  Hij 
ligt niet wakker van de komst van een 
concurrerend filmtheater. “Ik ben vooral 
nieuwsgierig naar de nieuwe bioscoop”, 
vertelt hij in het grand café van The 
Movies, “Ook voor ons is er nog genoeg 
groeipotentieel.”
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ACTIVITEITEN

YOGA
Even verderop, in een mooi pand aan het 
Grotekerksplein, drukken tien vrouwen 
zich op van een mat. Ze stretchen zich in 
allerlei bochten. Waarom is yoga goed om 
fit de zomer in te gaan? “Je krijgt er strakke 
billen van”, lacht Mireille Spithorst van 
de YogaJungle. “Yoga is niet stilzitten op 
een matje. Het is hard werken. Omdat je 
lichamelijk hard werkt, denk je niet aan de 
boodschappen die je nog moet doen. Het 
is ontspanning door inspanning. Je werkt 
aan een gezond stel hersens door positief te 
denken. Je valt er ook van af, want het is een 
stevige conditietraining.”

HARDLOPEN
Wie tijdens het sporten wat van de omgeving 
van Dordrecht wil zien, kan gaan hardlopen of 
fietsen. Atletiekvereniging Hercules organi-
seert ondermeer cursussen wegatletiek. Er 
zijn groepen voor gevorderden, maar ook 
voor beginners of mensen die een blessure 
gehad hebben. In veertien weken werk je 
toe naar een afstand van 5 kilometer. “Als je 
start met hardlopen ga je een drempel over: je 
wordt atleet”, zegt trainer Willem Pankow. “Je 
voelt je fitter, wordt sterker, slanker, rustiger 
en je krijgt echt meer zelfvertrouwen.” Voor 
hardlopen heb je alleen goede hardloop-
schoenen nodig. “Je moet erop vertrouwen 
dat je het kunt en doorzettingsvermogen en 
discipline inzetten.”   •

14

Het is avond in Het Hof. De middeleeuwse 
muren en bogen zijn sfeervol verlicht. Op het 
plein liggen allerlei materialen: gewichten, 
discusschijven, springtouwen, ballen en een 
rubberen band zit vast aan een boom. Bij 
de ingang verzamelen zich 25 vrouwen. Ze 
maken zich klaar om te gaan bootcampen, 
een pittige training in de buitenlucht met 
interval- en krachtoefeningen. 

BUITEN ZIJN
Functioneel Fit, noemt Charda van der Vliet 
haar bootcampsessies. “Bootcamp is buiten 
zijn”, vertelt ze. “Het is een functionele manier 
van trainen met oefeningen waarbij je 
gebruik maakt van je eigen lichaamsgewicht. 
In tegenstelling tot fitness waarbij apparaten 
de beweging geleiden, moet je bij bootcamp 

jezelf staande houden. Je gebruikt je core 
stability vanuit rug- en buikspieren.” Van der 
Vliet richt zich op vrouwen.  “Vrouwen hebben 
vaak een zwakke rug. Daardoor besteden we 
veel aandacht aan het verstevigen van de 
rug- en buikspieren”, legt ze uit. 

Er zijn vier bootcampsessies per week. 
“Iedereen komt trouw. Als het regent, heb 
ik een zaal tot mijn beschikking. Maar de 
meeste vrouwen werken de hele dag binnen 
en zijn blij dat ze even buiten zijn. Je hebt geen 
voorbereiding nodig om met bootcamp te 
beginnen. Eigenlijk heb je alleen jezelf nodig. 
Je moet er gewoon voor gaan. Elke vrouw kan 
ongeacht haar niveau meedoen, of je nu over-
gewicht hebt of supergetraind bent. Iedereen 
kan haar eigen grens opzoeken.”

Jassen uit en rokjes aan. Nu het mooie weer in aantocht is, willen 
we weer lekker in ons vel zitten. Met hardlopen, fietsen, bootcamp 
en yoga biedt de Dordtse binnenstad tal van sportieve activiteiten 
om fysiek en mentaal aan je conditie te werken.

Fit de zomer in

Adressen
BOOTCAMP:

Functioneel Fit 
www.Believein.nl/functioneel-fit

Natuurlijk Sportief
www.natuurlijksportief.nl/Dordrecht

Personal Training Dordrecht: 
www.personaltrainingdordrecht.nl

YOGA: 

Yogajungle  |  Grotekerksplein 5
www.deyogajungle.nl

Lifestyle Studio  |  Voorstraat 111
www.yoga-dordrecht.nl

Soepel  |  Nieuwstraat 29/Kromhout 89
www.soepel.nl

Yoga bij Weizigt  |  Van Baerleplantsoen 30 
www.weizigt.nl/yoga

Okindo Yoga  |  Van Strijsingel 441 
www.okindo.nl

HARDLOPEN:

DK & AV Hercules
Sportpark Reeweg  |  Halma Heiraplein 35
www.herculesdordrecht.nl

AV Parthenon
Sportpark Reeweg  |  Halma Heiraplein 35
www.avparthenon.nl
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Creatieve invulling 
winkelpanden maakt  
dromen waar

Onder de noemer Voor-de-straat  is een groep van veertig ondernemende 
Dordtenaren bezig op een creatieve manier invulling te geven aan de 
leegstand in de binnenstad. Het zorgt voor hippe werkplekken voor mensen 
die op een andere manier, vaak tijdelijk, willen ondernemen. Daarnaast zijn 
er ondernemers die zelfstandig hun kansen grijpen.

“Voor een periode van twee jaar wil-
len we alle sleutels van alle langer 

leegstaande winkelpanden ophalen”, vertelt  
Masja Ottenheim, samen met Dominique 
Saat-Van Dijk en Rozanne Verhoeven initia-
tiefnemer van dit project. “We hopen met de 
pandeigenaren afspraken te kunnen maken 
over tijdelijk gebruik. ” 

Belangstelling voor de panden is er vol-
doende. “Dat varieert van meer traditio-
nele ondernemers die eerst tijdelijk willen 
huren tot aan idealistische concepten 
waarbij workshops worden verzorgd of 
winkeletages worden gebruikt om kunst te 
exposeren.” 

De pandeigenaren staan niet allemaal 
te trappelen, maar een meerderheid is er 
volgens Ottenheim wel voor te porren. “Het 
is de bedoeling dat de tijdelijke huurders  
het pand beter achterlaten dan toen ze erin 
trokken. Wat misschien ook een duwtje 
geeft, is dat de gemeente geld beschik-
baar heeft gesteld om de uitstraling van 
een aantal straten te verbeteren. Ook een 
bijzonder initiatief in een bijzonder winkel-
pand kan zo ondersteund worden.”

De doelstelling van Voor-de-straat is 
dat iedereen profiteert. Ottenheim:  “Ons 
project stelt mensen in staat hun creatieve, 
ondernemende dromen te realiseren. Het 
zorgt ervoor dat leegstaande panden niet 
verloederen en maakt winkelstraten in zijn 
totaliteit aantrekkelijker.”

SAMEN STERK
Een grote winkelruimte kan plaats bieden 
aan verschillende ondernemers die elkaar 
goed aanvullen. Bluebirds in the Backyard 
bijvoorbeeld, het eerste initiatief dat via 
Voor-de-straat ruimte vond in een groot 
pand op de Voorstraat waar eerst een 
voordeelboekenwinkel zat. Nu kun je hier 
tot eind 2017 op vijfhonderd vierkante 
meter snuffelen tussen vintage en unieke 
producten van Dordtse makers. 
Bluebirds is het geesteskind van singer-
songwriter, stylist en onderneemster Claire 
Schuyff. Zij stelt nadrukkelijk geen pure vin-
tagewinkel te zijn. “Het gaat om de beleving, 
om plekken leuker te maken zodat mensen 
er graag willen zijn.” Zo kun je bij Bluebirds 
niet alleen shoppen, maar er ook lekker 
gaan zitten en een bak koffie drinken terwijl 
een lokaal bandje akoestische muziek speelt. 
Het concept slaat aan. Inmiddels hebben 
negentien andere creatieve ondernemers 
onderdak gevonden bij Bluebirds. Zes 
partijen staan op de wachtlijst. “We hebben 
de eerste maanden supergoed gedraaid, 
maar pas na zeven maanden hebben we 
de verbouwingskosten eruit. We leven dus 
nog zuinig”, aldus Schuyff. 

WINKELEN

“HET GAAT OM
DE BELEVING”

»
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Dankzij (tijdelijke) financieel gunstige 
voorwaarden zijn op dit deel van de 
Voorstraat West al meer innovatieve 
ondernemingen neergestreken, zoals 
duurzame speelgoedwinkel Juffrouw 
Pollewop en kapper Duurzaam Geknipt.

SOCIALE ASPECT
Ook Thérèse Majoor had genoeg aan een 
klein winkeloppervlak. Zij had het lef om 
een verwaarloosd pandje op te knappen en 
een vervallen stuk Voorstraat Midden op te 
fleuren met een bloemenzaak. 
Het sociale aspect is volgens Majoor de 
reden dat mensen het nog steeds fijn vin-
den een winkel te bezoeken. “Juist met een 
persoonlijk concept kun je het ook in deze 
tijden nog heel goed redden als winkelier. Ik 
heb me gespecialiseerd in rouwwerk. Dat is 
niet iets wat je even op internet bestelt.”
Leegstand was voor Majoor, afkomstig uit 
een echte ondernemersfamilie, geen reden 
om te twijfelen aan haar droom van een 
eigen zaak. “Je ziet nu juist dat ook andere 
startende ondernemers zich hier vestigen. 
Nog meer redenen voor mensen om naar 
dit deel van de Voorstraat te komen.”

In tijden waarin mensen veel online kopen, 
moet een winkel meer bieden dan alleen 
producten. In veel nieuwe winkelconcep-
ten draait het om een stukje beleving: 
het moet er leuk zijn. Dat geldt ook voor 
de ANWB-winkel. Die was op de oude 
locatie aan de Spuiboulevard uit haar jasje 
gegroeid. Er was ook geen ruimte voor het 
nieuwe concept waarin de beleving van 
het reizen centraal staat. 
De winkel was al jaren op zoek naar een 
andere locatie. Toen modezaak Henri Beer 
ging verhuizen kwam een groot pand 
midden in het stadscentrum vrij. Eindelijk 
was daar genoeg plek om de klantbele-
ving vorm te geven. De nieuwe ANWB-
winkel op het Bagijnhof merkt nu al een 
grotere toeloop van klanten. “We zien hier 
veel meer passanten in onze winkel”, ver-
telt bedrijfsleider Sander Pronk. “Er is hier 
veel meer ruimte voor een betere presen-
tatie van onze producten.”   •
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LEVENDIGHEID
Net zo groot, maar iets anders van opzet 
is Jouwinkel op Voorstraat 238. Hier kun je 
als particulier terecht om je eigen spul-
len te verkopen. Het is een idee van Johan 
van Hilten en Ana Sierra. Zij besloten voor 
zichzelf te beginnen en lieten hun oog val-
len op dit pand dat -afgezien van een korte 
periode als pop-up winkel- al jaren leeg 
stond. Van Hilten: “We hebben gekozen 
voor dit pand omdat het groot was en wij 
veel vierkante meters voor ons concept 
nodig hadden.” 

Ook Van Hilten en Sierra lieten zich niet 
afschrikken door een kostbare verbouwing. 
Na drie en een halve maand was Jouwinkel 
klaar voor klanten en verhuurders. Het 
echtpaar verhuurt voor minimaal een week 
stelling(kast)en aan particulieren, die daar 
spullen op uitstallen die ze willen verkopen. 
“Zowel de bezoekers als de verkopers zijn 
razend enthousiast”, zegt Van Hilten. “De 
levendigheid in de straat is flink toegeno-
men. Sommige stellinghouders komen 
hier dagelijks en ook collega winkeliers 
lopen graag binnen.” 

FINANCIEEL ZETJE
Je hebt niet altijd 60 of 80 vierkante meter 
nodig om een leuke winkel te begin-
nen. Sandro Glasius zocht een winkel/
werkplaats voor zijn 3D-print en lasercut-
tingshop Illu. Zijn oog viel op een piepklein 
pandje aan de Voorstraat West. “Dit is het 
mooiste stukje van Dordrecht. Met het 
uitzicht op de Grote Kerk en het water. 
Het leeft. Er komen boten langs zoals de 
fluisterboot. Ik verwacht dat het aantal 
toeristen toeneemt en het winkelend 
publiek ook”, zegt hij.
3D-printen: je leest erover, je hoort erover, 
maar je ziet het nergens in de stad. “Hier 
kunnen mensen langskomen en voorwer-
pen laten printen”, vertelt Glasius enthousi-
ast. Het pand biedt meer dan genoeg plaats 
voor zijn apparatuur. De ruimte die over is 
vult Glasius met industriële vintage: stalen 
kistjes, bootschroeven, een zolensnijder, een 
amandelschaver.  “Ik heb een lagere huur 
bedongen. Dat verlaagt toch de drempel om 
hier een onderneming te beginnen”.

WINKELEN

“JUIST MET EEN 
PERSOONLIJK CONCEPT 
KUN JE HET IN DEZE 
TIJDEN HEEL GOED 
REDDEN ALS WINKELIER” ADRESSEN

Bluebirds in the Backyard
Voorstraat 306
www.bluebirdsinthebackyard.nl

Jouwinkel
Voorstraat 238
www.jouwinkel.nu 

Illu 3D-print, lasercutting, industrial 
vintage
Voorstraat 463a
www.illu.it

Thérèse’s Flowershop
Voorstraat 341

ANWB-winkel
Bagijnhof 38
www.anwb.nl
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De historische Palingstraat en Groothoofdspoort vanaf Bellevue Groothoofd
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Uitzicht op de Wolwevershaven en Pakhuis Stokholm vanaf Tapasbar ‘t Vlak

Dordrecht in een 
ander perspectief
Lopend door Dordrecht kom je al heel wat fraais 
tegen.  Als je de tijd hebt en je gaat met een lekker 
drankje zitten op  een van de vele terrassen in de 
stad dan krijg je tal van verrassende uitzichten en 
doorkijkjes op de koop toe. 
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De Molen Kyck over den Dyck vanaf het zonnige terras van Khotinsky

Dordrecht in jouw 
perspectief

Heb je ook een bijzonder uitzicht op 
Dordrecht wat je wilt delen? Deel 
dan nu jouw bijzondere foto van 
Dordrecht op Instagram via 
#centrumdordrecht, volg 
@centrumdordrecht en inspireer 
anderen voor een bezoek aan de 
mooie binnenstad.

Uitzicht op de Kalkhaven en de Spoorbrug vanaf Café Restaurant Merz 
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Expositie GlassFever vanaf 1 mei in binnenstad

Dordrecht in Venetiaanse sferen
De overeenkomsten tussen Venetië en Dordrecht laten zich raden. Allebei eilanden, 
eeuwig in de weer met water, volgepakt met monumenten en historische verhalen. 
Tijd om schitterende stukjes Venetië naar de Merwestad te halen, vinden de Dordtse 
musea. Of beter gezegd Venetië én Murano, want daar zijn de glaskunstwerken die 
onze stad van 1 mei tot 25 september sieren gemaakt.

CULTUUR

Stap op het Piazzale Roma in 
Venetië aan boord van de vapo-

retto en ze brengt je naar het San Marco-
plein. Genieten van de omgeving, daarna 
een heerlijke gelato eten. In Dordrecht 
heet dat gewoon een ijsje, al is deze ver-
snapering in onze speciaalzaken op zijn 
minst van dezelfde kwaliteit. De vaporetto 
noemen we simpelweg de waterbus, een 
mooie manier om in Dordrecht te komen 
en de stad van een afstand te bekijken. 
Wie glassculpturen wil bewonderen hoeft 
echter niet, zoals in Venetië, naar het 
eiland Murano te reizen. De breekbare 
objecten van wereldberoemde kunste-
naars en ontwerpers zijn namelijk ver-
spreid over de binnenstad te vinden. 

Glaskunstproducent en galerie Studio 
Berengo van Murano, brengt de kunst-
werken onder de naam GlassFever naar 
Dordrecht. Studio-eigenaar Adriano 
Berengo werkt al jaren samen met toon-
aangevende ontwerpers en kunstenaars. 
Creatieve genieën als Joep van Lieshout, 
Jaime Hayon en Klaas Gubbels lieten zich 
uitdagen hun ideeën in glas te vangen. 

GEMEEN SCHERP EN AAIBAAR
Glas vergt nogal wat vakmanschap, want 
het is een materiaal vol tegenstrijdig-
heden. Vloeibaar en buigbaar als het 

wordt verhit, spijkerhard maar uitermate 
breekbaar in vaste vorm. De sculpturen 
vertonen dan ook een enorme variatie, 
van ogenschijnlijk gemeen scherp en 
transparant tot bijna aaibaar en ondoor-
zichtig. De glasmeesters van Berengo, 
onderwezen in de eeuwenoude traditie, 
ondersteunden de makers bij het verwe-
zenlijken van hun concepten.

GLAS IN KLASSIEKE INTERIEURS
Het Dordrechts Museum toont tijdens 
GlassFever veertig glaswerken tussen de 
permanente collecties. Huis Van Gijn en 
het Patriciërshuis presenteren heden-
daagse glassculpturen in hun klassieke 
interieurs. Iets verder van de binnen-
stad, op de stadswerven,  bevindt zich 
DordtYart, centrum voor hedendaagse 
kunst. Hier kunnen bezoekers het proces 
van glas creatie met eigen ogen aan-
schouwen. In deze industriële hal aan de 
Maasstraat zijn ze daarbij omringd door 
mega-installaties van makers als Koen 
Vanmechelen en Folkert de Jong.

ITALIAANSE LEKKERNIJEN
Niet alleen glazen kunstwerken komen 
naar Dordrecht, de stad wordt in 
Venetiaanse sferen ondergedompeld. 
Het smakelijke ijs en de heerlijke kof-
fie hadden we natuurlijk al, dat blijft zo, 

maar in de winkels zijn Italiaanse broden, 
pasta, delicatessen en wijnen te vin-
den. Bezoekers kunnen in restaurants, 
lunchrooms én in DordtYart genieten van 
Italiaanse gerechten. Een ijskoude Bellini, 
een Venetiaanse cocktail van prosecco en 
perzik, drinkt lekker weg op aangename 
lente- en zomerdagen.  Misschien klinkt 
er zelfs wel een barcarolle, een gondellied, 
vanuit de havens…          

Expositie GlassFever
1 mei tot en met 25 september 2016 in het 
Dordrechts Museum, Huis Van Gijn,  
Dordts Patriciërshuis en DordtYart.
Combiticket € 20 (met Museum Jaarkaart 
€ 7,50) incl. toegang alle musea
 www.glassfever.nl

2524

Kunstenaar: Koen Vanmechelen

Kunstenaar: Javier Pérez Kunstenaar: Koen Vanmechelen

Kunstenaar: Tony Cragg
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Schalcken genoot bij leven zelfs meer aanzien dan die andere 
grootmeester van het licht, Rembrandt van Rijn. Godefridus 

wist met een kenmerkende warme gloed een vleug erotiek aan zijn 
doeken toe te voegen. Schilderijen als Jonge vrouw met parel bij kaars-
licht en Jonge dame voor de spiegel laten niet veel bloot zien, het wordt 
nergens ordinair, maar de werken roepen ontegenzeggelijk spanning 
op. Schalcken schiep zijn werken in de traditie van de fijnschilders, 
een buitengewoon getrouwe weergave van alledaagse taferelen. Hij 
studeerde onder andere bij Samuel van Hoogstraten in Dordrecht en 
maakte er naam met genrestukken en portretten. De meester keert nu, 
met stukken die voor het eerst in Nederland te zien zijn, terug met de 
welverdiende expositie Kunstenaar van het verleiden. 

Schalcken -  Kunstenaar van het verleiden
Tot en met 26 juni 2016 in Dordrechts Museum
 www.dordrechtsmuseum.nl

Napoleon op de 
hak genomen

Flakkerend kaarslicht, perzikzachte huiden, verleidelijke poses, de toeschouwer kan zich haast 
letterlijk warmen aan de schilderijen van Godefridus Schalcken (1643-1706). Het Dordrechts Museum 
toont tot en met 26 juni meer dan tachtig werken van de fijnschilder en enkele van diens tijdgenoten.

Terugkeer van 
fijnschilder Schalcken

Spotprenten staan de afgelopen jaren volop in 
de belangstelling. De tekeningen verbeelden 
de tijdsgeest en kunnen bijten als zwavelzuur. 
Dat was in de tijd van Napoleon Bonaparte niet 
anders. Huis Van Gijn heeft tientallen politieke 
illustraties, waarin de keizer op de hak wordt 
genomen, in het Prentenkabinet verzameld. 

 Werp uw harnas af, dan kunt u harder rennen, roept het 
zoontje van Napoleon zijn vader na. De Slag bij Waterloo 

(1815) is verloren en een Franse spotprent toont een onttroonde 
keizer die de benen neemt. Op andere tekeningen zit ‘Nappie’ nog 
stevig in het zadel, maar wordt hij afgebeeld als ezel, aap of vos. 
Naast Engelse en Franse illustraties bevat tentoonstelling Op de 
hak genomen een aantal Nederlandse spotprenten van de Haagse 
tekenaar Wijnand Esser.

Op de hak genomen, spotprenten over Napoleon
Tot en met 1 juni 2016 in Huis Van Gijn  |  www.huisvangijn.nl

   

G. Schalcken, Jonge vrouw met parel bij kaarslicht
Circa 1695, Via Johnny van Haeften Ltd, Londen.
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ACTIVITEITEN

Dordt in Stoom 2016: 
draaiboek voor een tijdreis 
Stoommachines van klein tot groot staan eind mei een weekend lang in 
het schilderachtige havengebied nabij het Groothoofd en de Merwekade. 
Dordt in Stoom is het grootste stoomevenement van Europa. Een 
verrassende belevenis voor jong en oud.

om de stoomlocomotief met ongeveer 
acht klassieke wagons blinkend vanuit 
Rotterdam naar Dordrecht te rijden.  

MODELBOUWSHOW
Met je kaartje voor het Stoomrondje 
Dordt heb je ook het hele weekend 
toegang tot een  grote modelbouwshow 
op de Kerkeplaat. Per stoomboot of 
historische bus arriveer je bij de hal van 
Stadsbeheer nabij de Papendrechtse 
brug. Hier kun je een indrukwekkende 
verzameling  van modelspoorba-
nen, miniatuurstoom machines en 
modelschepen uit binnen- en buiten-
land zien. 

Een flink deel van de stoommachines die 
tijdens Dordt in Stoom te zien zijn, komt 
uit de Engelse stoomhoofdstad Dorset. 
“Engelse stoomfanaten komen graag hier 
naartoe omdat ze tijdens Dordt in Stoom 
hun machines in een echt historisch decor 
kunnen laten zien.” 

Op de zaterdagavond van het stoom-
weekend  is het tijd voor Stoom en Licht. 
Stoomschepen verzamelen aan de kades 
waar de lichten worden ontstoken op de 
manshoge stoommachines. Op de achter-
grond hoor je shantykoren zeemansliede-
ren zingen. Zelfs de meest geharde landrot 
wordt er prettig melancholisch van.    •

Het geluid van tientallen stoom-
schepen verwelkomt bezoekers 

van binnen en buiten de stad als op vrij
dagavond 27 mei Dordt in Stoom officieel 
geopend wordt. Tijdens de traditionele 
vlootschouw laten de stoomschepen 
voor het eerst hun gezicht zien met een 
imposante optocht over de Merwede. De 
vlootschouw begint om precies 20.00 uur 
met een stoomfluitenconcert dat vanaf 
het Groothoofd, de Merwekade en op de 
oevers van Zwijndrecht en Papendrecht te 
volgen is. 

Op zaterdag 28 en zondag 29 mei zijn in 
het schilderachtige havengebied nabij 

het Groothoofd, de Wolwevershaven en 
de Merwekade, tientallen stoomschepen, 
stoommachines en stoomwerktuigen te 
bezichtigen. Je kunt meevaren met stoom-
boten die rondvaarten maken op de rivier. 
Terrassen en livemuziek aan de kades 
zorgen voor extra gezelligheid. Kinderen 
kunnen een ritje maken op een miniatuur-
stoomtrein, zelf spuiten met een stoom-
brandspuit en oud-Hollandse spelletjes 
doen. Natuurlijk zijn er langs de hele route 
lekkere hapjes en drankjes te krijgen. 

STOOMRONDJE DORDT 
Het hele weekend kun je op verschil-
lende locaties een kaartje kopen voor 

het Stoomrondje Dordt. Hiermee kun je 
een rondreis door en langs Dordrecht 
maken met historische vervoermidde-
len: de stoomtrein, veteraan autobussen 
en stoomschepen. “Zeg maar een 23 
kilometer lange reis in een tijdmachine 
zonder dat je daarvoor naar de Efteling 
hoeft”, aldus Marco Westland, voorzitter 
van de Stichting Dordt in Stoom. “Het 
evenement is echt een belevenis,  je 
stapt terug in grootmoeders tijd.”  

De stoomtrein komt uit de collectie van 
de Stoomstichting Nederland, die dit 
jaar veertig jaar bestaat. Tientallen vrij-
willigers zetten hun beste beentje voor 

“HET EVENEMENT IS 
ECHT EEN BELEVENIS,  

JE STAPT TERUG IN 
GROOTMOEDERS TIJD.”  

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het Stoomrondje Dordt verbindt de 
binnenstad met het Centraal Station 
en de Modelbouwshow. De dagkaart 
‘Stoomrondje Dordt’ geeft onbe-
perkt toegang tot alle historische 
vervoermiddelen die deel uitmaken 
van het Stoomrondje; stoomboten, 
stoomtreinen en oldtimerbussen. 
Zowel op zaterdag als op zondag is het 
Stoomrondje van 10.00 tot 18.00 uur 
te beleven. Kijk voor prijzen, haltes en 
de gehele programmering op
www.dordtinstoom.nl 
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hapjes bij de borrel kunt bestellen. Of neem een zondagmiddag-
brunch.  Er is een lage instap hier en de keuze is gigantisch.”

MEDITERRANE KEUKEN
Over één ding waren de heren het snel eens. “We wilden allebei 
een mediterraans restaurant. Alex runt een paar Italiaanse 
zaken. Die lopen goed, al jaren. Maar ik wilde geen Italiaan 
openen in Dordrecht. Niet weer pasta en pizza. Het mag wel wat 
breder.” De mediterrane keuken biedt meer vrijheid. “Dan kun je 
ook eens een Noord-Afrikaans of Frans gerecht op de kaart zet-
ten, zonder af te stappen van je visie.” 

Als laatste wijst Roestenburg op het La Marzocco koffieapparaat, 
inclusief voorverwarmde maalschijven. “Hierdoor zetten die bij 
hitte niet uit en houd je een constante kwaliteit.” De koffie wordt 
gezet door een barista: een koffiespecialist. Roestenburg: “Ik heb 
me door hem laten overtuigen dat we Giraffe-koffie moesten 
schenken.” Deze verse koffie moet binnen acht weken geconsu-
meerd worden. Iets dergelijks geldt ook voor het bier. “We willen 
ons onderscheiden met bijna alles”, zegt Roestenburg. “We doen 
geen concessies: een simpel kadetje kaas verkopen we niet.”

Post 
Johan de Wittstraat 128  |  078-6475648  |  www.restaurantpost.nl

Is het een lunchroom, een restaurant, of toch een café? 
Het recent geopende Post laat zich niet in hokjes plaatsen. 
Pal naast de ingang bakt een patissier heerlijke taarten. 

Bij de bar liggen tapas uitgestald. Aan enkele hoge tafels werken 
mensen vanachter hun iPad. Zelf noemen eigenaren Alex Verburg 
en Edwin Roestenburg Post  ‘restaurant, gastrobar, patisserie’. Het 
komt erop neer dat je er de hele dag terecht kunt. “Dat begint al 
’s ochtends met de koffie”, vertelt Roestenburg. “ Onze bar heeft 
aan de voorkant geen krukken zodat gehaaste klanten -net als in 
Italië- staand hun espresso kunnen drinken.” 

Post is een grote open ruimte waar desondanks toch een warme 
sfeer hangt. Bonte Portugese tegeltjes kleuren de vloer rond 
de bar. Op de muur van het restaurantgedeelte is een brief van 

Vincent van Gogh te lezen. Aan het plafond hangen koperen bier-
tanks. Overal staan voorraden open en bloot uitgestald:  blikken 
tomaten, bonen, siroop, grote zakken suiker en meel en een echte 
Parmezaanse kaas. “Daar schrapen we steeds wat uit voor onze 
spaghetti flambé”, zegt Roestenburg terwijl hij de top van de kaas 
haalt en de holte binnenin laat zien.

MEERVOUDIG RESTAURANT
Roestenburg is al jaren eigenaar van het bekende Dordtse vis-
restaurant De Stroper, waar hij ooit als negentienjarige leerling 
het koksvak leerde. “De Stroper bestond al voor ik er ging werken. 
Ik wilde ook eens iets van mezelf voortbrengen. Iets vanuit mijn 
eigen identiteit. ”Hij zocht naar een geschikte locatie voor een 
nieuw restaurant. Het toeval wilde dat jeugdvriend Alex Verburg, 
eigenaar van twee Italiaanse restaurants in Rotterdam, ook iets 
wilde beginnen in Dordrecht. “Toen we hoorden dat het postkan-
toor een horecabestemming kreeg, zijn we samen gaan kijken.”

De vrienden besloten samen te werken. Ze liepen over van de 
ideeën. “De keuze voor een ‘meervoudig restaurant’ was snel 
gemaakt”, verklaart Roestenburg. “We hebben ook gekeken naar 
dingen die we zelf misten in Dordrecht, bijvoorbeeld een plek waar 
je ’s ochtends vroeg koffie kunt drinken, of waar je wat kleine 

Post: Nieuw leven voor postkantoor
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5 x nieuw 
in Dordrecht

Het voormalige postkantoor aan de 
Johan de Wittstraat is omgebouwd tot 
een Grand Café Restaurant. In Post kun je 
van  ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat 
genieten van de heerlijkste genoegens uit 
de mediterrane keuken. 

“WE DOEN GEEN CONCESSIES:
EEN SIMPEL KADETJE KAAS 

VERKOPEN WE NIET.”

SPEELS - KLEURRIJK - VINTAGE - DUURZAAM - HUISKAMER

Eigenwys: ijssalon toont 
eigen gezicht

Marco Schriek: “Ik runde drie Talamini-ijszaken toen de eigenaar 
overleed en de franchiseformule ophield te bestaan. De naam 
Talamini mocht niet meer gebruikt worden. Ik dacht: dan neem ik 
de vestiging in Dordrecht en ga ik die helemaal naar mijn smaak 
inrichten. Ik ben nogal eigenwijs, vandaar de naam. 

Eigenwys is een ijssalon, maar ook lunchroom en espressobar. We 
vinden het belangrijk dat dit een lekkere koffietent wordt. Dat men-
sen hier komen voor de gezelligheid. We proberen overal het beste 
vandaan te halen. We scheppen ijs van Hans Kennis, ijsmeester in de 
hoogste graad. De lunch wordt samengesteld door chefkok Peter de 
Leeuw van restaurant Dok in Zwijndrecht.  

De zus van mijn vriendin Misha is styliste. Samen zijn we tot deze 
stijl gekomen. Retro met een moderne kwinkslag. Zo combineren we 
lichtblauw met framboos. Het moet een huiskamergevoel oproepen.  
Alles is duurzaam, van het levend mos aan de muur tot aan de 
geluidsbrekers aan het plafond. De schommel waar ik op zit, heb ik 
ooit in Ibiza gezien. Een echte blikvanger. Het heeft iets unieks om op 
een schommel een ijsje te eten.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN
Koffie Eigenwys, coupe cherrymania, sorbets, café glacé, chai tea 
latte, pane pomodoro, tonijnsalade, broodje carpaccio

Eigenwys
Spuiboulevard 3  |  078-8428949  |  www.eigenwys.com
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CULINAIR

Jamie Sturrus: “Toen ik een kleuter was, had ik al wat met horeca: 
hotels, uit eten gaan, ergens gaan zitten en dat mensen dan alles 
voor je doen. Dat je op je gemak bent. Het luxegevoel. Ik heb overal 
in de wereld en in Nederland concepten bekeken. En toen ben 
ik aan het rekenen geslagen: hoeveel couverts, plaatsen, heb je 
nodig om een restaurant draaiende te houden?

Ik wilde een pand dat smoel heeft. Dat als je voorbij loopt, je mond 
openvalt van verbazing. Het Tomadohuis is een ‘nieuw’ monu-
mentaal gebouw. Het ontwerp van Huig Maaskant is industrieel 
erfgoed. Het gebouw rust op slechts twee staanders, twee blauwe 
muren met cirkelmozaïek. Die moeten blijven, net als de mar-
meren vloer. 

De naam Copenhagen ademt een grootsteedse allure. We gebrui-
ken ook de afkorting cph. Het moet een uitgaansgelegenheid voor 
25-plussers worden. Wij omschrijven de sfeer als urban chique. 
Het is rustiek en industrieel, met bewerkt eiken en antraciet-
kleurige messing. Het plan is gemaakt door De Horecafabriek, een 
interieurarchitect uit Den Haag. Mensen moeten hier niet alleen 
hun magen vullen, maar ook hun levens. We willen dat iedereen 
makkelijk naar binnen stapt. 

We maken geen onderscheid tussen voor- of hoofdgerechten. Elke 
maand hebben we twaalf gerechten en je kunt kiezen uit een grote 
of kleine portie. De keuken heeft een klassiek Franse basis, met 
Aziatische invloeden. We hebben een open keuken zodat mensen 
zien wat daar gebeurt. In totaal komen er 220 tafels, 90 binnen en 
130 op het terras. 

Er hangt een positieve sfeer in Dordrecht en daar willen wij graag 
onderdeel van zijn. Het zou fijn zijn als mensen dadelijk ervoor 
kiezen om in Dordrecht te blijven in plaats van te kiezen voor een 
avondje uit ergens anders.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN
Champagnebayon, vanillemarsepeinijs, amarene kersen, limoen-
couscous, tonijnmayonaise, udon noudles, enoki, Tataki tonijn, 
rosé peper crunch, anti boise, coleslaw, steak Copenhagen. 

Copenhagen  (opening verwacht in mei 2016)
Stationsweg 4  |  www.restaurantcph.nl

HOLLANDS - RETRO -  BETAALBAAR - CULTUREEL - MUZIKAAL

SNEL - ZOET - GEMAKKELIJK - BETAALBAAR - KINDVRIENDELIJK
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Sweet Bites: zoetigheid voor 
onderweg en tussendoor

Christian Bingley: “Spanjaarden eten churros als ontbijt, met 
warme chocoladesaus. Het is deeg dat een minuutje gefrituurd 
wordt en dan strooi je er kaneel- of poedersuiker overheen. De 
laatste jaren zie je churros meer in Nederland, vooral op kermis-
sen en braderieën. Jong en oud: het spreekt iedereen aan. Ik heb 
eraan gedacht om een foodtruck met churros te beginnen, maar 
dan kun je alleen tijdens evenementen verkopen.

Maar er is meer, ik verkoop ook poffertjes en grote stroopwafels. 
Lekker om mee te nemen of hier op te eten. Naast de winkel leidt 
een trappetje naar het water. Ik zie de mensen daar al gezellig 
zitten met een zakje churros of poffertjes in de zomer.

De verhuurder werkte goed mee om het pand mooi op te knap-
pen. Het pand heeft een stukje van haar historie prijs gegeven, 
we hebben een prachtig glas-in-loodraam tevoorschijn getoverd 
vanachter een ijzeren plaat.” 

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN
Churros, poffertjes, stroopwafels, chocolade, chai latte, caramel-
lino, hazellino, amandellino, stroopwafellikeur

Sweet Bites
Voorstraat 317  |  www.sweetbitesdordrecht.nl

Deksels: Hollandse pot 
in retro sfeertje

Arjan Tol en Jolanda Baas: “Voorheen zat hier Ellis Island en daar-
voor DeliCees. Wij waren op zoek naar een pand om een eetcafé te 
beginnen. Het is nu meer een restaurant geworden. We wilden een 
retrosfeer creëren. Een echte Dordtse huiskamer met Hollandse pot. 
We hebben ook twee draaitafels staan. Mensen mogen hun eigen 
vinyl meenemen en draaien terwijl ze aan het eten zijn. 

We serveren stamppot, gehaktballen en stoofvlees. Je kunt met 
stamppot leuke dingen doen. Stoofvlees is vanwege de lange 
bereidingsduur haast nergens meer te verkrijgen. Ons stoofvlees is 
gemaakt van procureur, de vergeten delen van varken, rund of kip, 
zoals de nek, varkenskoontjes en kalfswangen. We serveren ook 
lunch en dagverse soep. En we houden van het combineren van 
gerechten met bieren, stoofvlees Rodenbachbier bijvoorbeeld.

Een eigen zaak is altijd een droom van ons geweest. In de Hollandse 
keuken wordt gesudderd, gestoofd en gestampt. We volgen bij het 
koken de seizoenen en we gebruiken streekgebonden recepturen 
waar we een eigen draai aan geven, zoals stoofvlees pepernoten 
als het Sinterklaas is.” 

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN
Kempenaarse kaassoep, Limburgs zuurvlees, stoofvlees 
Rodenbachbier, gehaktbal speculaaskruiden, omelet, draadjesvlees.

Deksels
Steegoversloot 189  |  078-7370488  |   www.deksels-dordrecht.nl

OPEN - INDUSTRIEEL -  VERNIEUWEND - LAAGDREMPELIG

Copenhagen: grootstedelijke allure in het Tomadohuis

© Rein Rambaldo eigenaar/ontwerper De Horeca Fabriek
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Wat heb jij met Dordrecht? 
“Ik ben opgegroeid in de wijk Dubbeldam, 
waar ik tot mijn achttiende  heb gewoond. 
In die tijd was ik al gek op vissen, op 
snoeken en stekelbaarsjes. Dat deed ik in 
het water tegenover mijn ouderlijk huis of 
in het slootje achter de basisschool. Als ik 
nu bij mijn ouders langs ga, ga  ik daar nog 
vaak even kijken.  Al op mijn zeventiende 
ging ik op kamers in het voormalige 
klooster aan de Voorstraat.  Ik mocht van 
mijn ouders thuis geen gifslangen houden, 
dus die ik hield ik daar. Ondertussen ging 
ik wel nog vaak thuis eten en slapen.  Ik 
heb ook de nodige baantjes gehad in 
Dordrecht,  bij een komkommerkweker, 
maar ook bij een autodealer.”

Wat karakteriseert de stad en haar 
inwoners? 
“Bij de stad denk ik in de eerste plaats aan 
de prachtige havens. Heel veel kom ik niet 
meer in het centrum omdat ik het zo druk 
heb en meestal rechtstreeks naar mijn 
ouders rijd. Wat de Dordtenaar karakteri-
seert is moeilijk te zeggen.  Mensen uit Den 
Haag, de stad waar ik nu al weer een tijd 
woon,  heten altijd vrolijk en vrijpostig te 
zijn. De Dordtenaar is wat minder makke-
lijk in een hokje te plaatsen. Over het alge-
meen krijg ik nog wel vaak te horen dat ik 
een behoorlijk Dordts accent heb, al kan ik 
zelf niet altijd plaatsten waar dat in zit.”

Uitgaan in je eigen stad, hoe was dat als 
jongere? 
“Ik was zo af te toe te vinden bij Lekker 
Belangrijk, het huidige Dordts Genoegen. 
Echt stappen deed ik in de toenmalige 
discotheek Scanners, maar ook weer niet 
heel vaak. Ik werkte in het weekend graag  
als vrijwilliger in de Delftse Reptielenzoo 
Serpo. Dan ga je ook niet tot diep in de 
nacht stappen.”

Wat zijn de bijzondere plekken in Dordrecht 
waar je vaak te vinden bent? 
“Als ik in Dordrecht ben, rijd ik altijd wel 
even een rondje door Dubbeldam. Ik reis 
van hot naar her over de hele wereld en 
daarbij doe ik zoveel indrukken op dat ik 
amper tijd heb om stil te staan of om te 
hechten aan bepaalde plekken. Toen ik nog 

in Dordrecht woonde kwam ik wel graag 
bij de hengelsportwinkel De Kleine Beurs. 
Bestaat die nog steeds? Tof!  Ik heb ook 
goede herinneringen aan de bezoekjes die 
ik met mijn vader bracht aan de Videoland 
in het centrum.”

 Heb je nog heimelijke genoegens in 
Dordrecht?
“Vissen op de helling bij camping Het 
Vissertje of bij de pont op de Kop van ’t 
Land. Helaas komt het daar  de laatste 
jaren niet meer van.  Ik heb wel nog een 
keer Oud & Nieuw gevierd  in Dordrecht,  
zeven jaar geleden in het Dolhuis. Dat was 
heel gezellig. Sowieso ken ik nog heel veel 
mensen van vroeger met wie ik spora-
disch contact heb.  Het is leuk om samen 
herinneringen op te halen.”
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“BESTAAT DE 
KLEINE BEURS 
NOG STEEDS? 

TOF!”
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Dordrecht door 
de ogen van...

Wie:

Dr. Freek Vonk (33)

Wat:
Tussen een reis naar Sevilla, waar 

hij op zoek ging naar de Iberische 

Lynx en een trip naar Gabon om 

aandacht te vragen voor het 

lot van de bosolifant maakt de 

mediagenieke bioloog Freek 

Vonk graag tijd vrij voor Dordrecht 

maggezien. Hij koestert warme 

herinneringen aan de stad waar 

hij opgroeide en waar hij nog 

regelmatig komt. 

Dordtenaar sinds:  1983

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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ACTIVITEITEN

Van Douwe Bob tot DI-RECT
Op zaterdag 11 juni is de aftrap van het 
Dordtse festivalseizoen met Wantijpop. 
Voor één dag wordt het statige Wantijpark 
omgetoverd tot een echt festivalterrein. 
Kleedje mee en genieten maar van een 
verrassende mix van regionaal en natio-
naal muzikaal talent. 
Wat te denken van onze ‘eigen’ PollyAnna  
of van singer-songwriter Douwe Bob, in 
mei  de Nederlandse vertegenwoordiger 
tijdens het Eurovisie Songfestival in het 
Zweedse Stockholm. De act die normaliter 
Wilfred Genee, Johan Derksen en Dordtenaar 
René van der Gijp muzikaal begeleidt 
tijdens de wekelijkse uitzendingen van 
Voetbal International, Danny Vera, laat tij-
dens Wantijpop samen met zijn band horen 
hoe goed  ze zijn als podiumact.

De uitsmijter van de avond is DI-RECT. 
De van oorsprong Haagse band heeft een 
aantal roerigere jaren achter de rug met 
de nodige wisselingen in de bezetting.  

Rauwe rock werd ingeruild voor intiemere 
Britpop-achtige songs. De band is nadruk-
kelijk op het festivalpad en Dordrecht mag 
daarbij natuurlijk niet ontbreken. 

De jongste bezoekers van Wantijpop kun-
nen de  hele dag terecht in de Kindertuin 
van Koning Eik. Er is een poppentheater, 
kunst- en cultuurcentrum ToBe verzorgt er 
workshops en zelfs Woezel en Pip komen 

langs.  Als de kinderen ’s avonds op bed 
liggen en de oppas is gearriveerd gaat 
Wantijpop nog tot in de kleine uurtjes door 
tijdens vier afterparty’s die worden georga-
niseerd in Merz, het Dolhuys en Bibelot. 

Wantijpop
Zaterdag 11 juni
Wantijpark
www.wantijpop.nl

Dordrecht kleurt oranje 
Dit jaar geen koninklijk bezoek 
aan onze stad, maar dat  maakt 

Koningsdag in Dordrecht niet minder 
gezellig. Het oranjefeest gaat voor het eerst 
de avond te voren al van start met  een 
optreden van musicalorkest de Timbres 
Divers op een ponton in de Wijnhaven. 
Vanaf 20.00 uur worden bekende musical-
klanken ten gehore gebracht.  

Op Koningsdag zelf gaan de festiviteiten 
officieel van start met de aubade die door 
burgemeester Brok wordt afgenomen 
bij het stadhuis.  Daarna kun je uitge-
breid slenteren, kijken en kopen op de 
Oranjemarkt in het centrum.  De jongste 
Dordtenaren verkopen hun oude speelgoed 
en Donald Duckjes die ze niet meer lezen 
op de vrijmarkt, die geconcentreerd is in 

en rondom de Kloostertuin.  Drum & bugel 
corps Jubal maakt  ’s ochtends een rond-
gang door de stad en is ’s middags vanaf 
13.30 uur te zien op het Statenplein, net als 
andere muziek en showcorpsen uit Leiden 
en Amersfoort. Op diverse terrassen in de 
stad is er ook livemuziek. Van 13.00 tot 21.00 
uur kunnen dansliefhebbers als vanouds 
weer terecht op de Spuiboulevard  waar tal 
van dj’s, waaronder La Fuente, Dirtcaps en 
Firebeatz, hun opwachting maken tijdens 
de jaarlijkse Dancetour. De avond wordt 
traditiegetrouw afgesloten met vuurwerk 
op het drierivierenpunt.

Koningsdag
Woensdag 27 april  
Verschillende locaties in het centrum 
www.koningsdagindordrecht.nl

Evenementenstad Dordrecht: 
Genieten op je eigen manier

Dordrecht heeft weer een lang seizoen vol festiviteiten  
en evenementen voor de boeg. Muziek, dans en tal 
van andere leuke dingen voor jong en oud staan op de 
agenda. Vijf dagen waarop je echt in Dordrecht moet zijn.
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En verder deze zomer...

Kijk voor alle evenementen op www.centrumdordrecht.nl/uitagenda

3938

The Kik trapt af
Zaterdag 18 juni wordt het hagelnieuwe 
Energieplein geopend met het festi-
val Zomerklanken. Poppodium Bibelot, 
Schouwburg Kunstmin, Cultuurcentrum 
ToBe en Kinepolis organiseren een culturele 
ontdekkingstocht over het splinternieuwe 
festivalterrein.  De razend populaire neder-
beat groep The Kik heeft  als hoofdact de eer 
om hét nieuwe Dordtse evenementenplein 
muzikaal in te wijden.  Singer-songwriter 
Eleonor Coco, vorig jaar april door 3FM 
uitgeroepen tot Serious Talent, beklimt ook 
het podium tijdens Zomerklanken. Om echt 
in de feeststemming te komen is er het 
internationale gezelschap TenTemPiés met 
hun swingende mix van Latin rock, ska en 
reggae. Voetjes van de vloer!

Zomerklanken
Zaterdag 18 juni
Energieplein
www.zomerklanken.nl

Genieten 
van eten en 
cultuur
Het rondreizende culturele ‘foodfestival’ 
Lepeltje Lepeltje doet dit jaar voor het 
eerst Dordrecht aan. In het eerste week-
end van juni is het Weizigtpark de plek 
om te genieten van vers en ambachtelijk 
eten, te luisteren naar leuke bands en 
dj’s en te struinen langs een markt met 
mooie spullen. 
Op het festivalterrein zijn diverse food-
trucks opgesteld waar je terecht kunt  
voor een versbereide lichte snack tot aan 
complete maaltijd. Op zaterdag en zondag 
is er een speciaal programma voor de 
jongste festivalbezoekers met workshops, 
theater en knutselactiviteiten, zodat jong 
en oud ieder op hun eigen manier kunnen 
genieten. 

Lepeltje Lepeltje
Vrijdag 3 t/m zondag 5 juni
Weizigtpark
www.lepeltje-lepeltje.com

Dubbel feest 
5 mei pakt dit jaar extra feestelijk uit. Omdat 
Bevrijdingsdag dit jaar samenvalt met 
Hemelvaartsdag geniet bijna iedereen van 
een vrije dag.  Bevrijdingsdag  wordt in 
Dordrecht als vanouds muzikaal gevierd 
met Bevrijdingsrock. Dordtse horecazaken 
zetten hun deuren en terrassen open voor 
bands die uiteenlopende genres spelen.  Een 
van de hoogtepunten is de coverband Deo, 
die optreedt in Café Het Avontuur. Deo is een 
bijna levensechte ode aan de ruim vijf jaar 
geleden overleden peetvader van de heavy 
metal Ronnie James DIO. Daarnaast treden 
bands op in onder meer Café Arina, Cozmic, 
de Stadsherberg en The Hide Away. 

Bevrijdingsrock
Donderdag 5 mei
Verschillende horeca gelegenheden 
in het centrum
www.bevrijdingsrock.nl

ACTIVITEITEN

Vrijdag 8 t/m zondag 17 juli

Big Rivers Festival
Dordrecht is in juli weer even het New Orleans van de lage landen. 
De paarse, groene en gouden Mardi Gras kettingen kunnen weer uit 
de kast voor het meerdaagse muziekfestijn Big Rivers. Op tal van 
podia zijn er muzikale activiteiten en concerten voor jong en oud. 
www.bigrivers.nl 

Zondag 3 juli

Dordtse Boekenmarkt
Deze zondag is de historische binnenstad van Dordrecht het 
gastvrije decor voor de Dordtse Boekenmarkt. Een lint van bijna 
zeshonderd boekenkramen slingert door de stad. Voor alle 
bezoekers is er naast de keus uit alle boeken ook een muzikaal en 
literair programma. 
www.dordtseboekenmarkt.nl 

Iedere maandagavond van 11 juli t/m 28 augustus

Palm Parkies
Ook deze zomer is het weer iedere maandagavond tijd voor 
Parkies! Van 11 juli t/m 28 augustus vinden de leukste optredens 
plaats in het Wantijpark. Gratis entree, muziek, familie en vrienden, 
een lekker hapje en heerlijke drankjes aan de bar. De perfecte 
zomeravond dus, wat wil je nog meer?
www.parkies.net

Iedere laatste zondag in april t/m september

PopUp Market
Iedere laatste zondag van de maand wordt het sfeervolle 
Beverwijcks plein omgetoverd tot de oergezellige Pop-Up Market. 
Er zijn bijzondere, vaak handgemaakte producten, zoals kleding en 
speelgoed verkrijgbaar. Je kunt er genieten van biologisch eten en 
heerlijke drankjes. Neem de kinderen vooral mee, zij kunnen zich pri-
ma vermaken op een springkussen of in de ouderwetse draaimolen. 
       /PopUpMarkt
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ToBe cultuurcentrum 
hervat de lessen
Er wordt weer volop gelachen, gezongen 
en gedanst bij ToBe cultuurcentrum. Nadat 
de stichting in december vorig jaar failliet 
ging, vond er gelukkig een maand later een 
doorstart plaats en werden de muziek-, 
toneel- en theaterlessen weer hervat.  

Het nieuwe ToBe verzorgt cultuureduca-
tie in Dordrecht, Papendrecht, Ridderkerk 
en Zwijndrecht, waarbij het Energiehuis in 
Dordrecht de thuisbasis is.  Het uitgebreide 
cursusaanbod op het gebied van dans, 
kunst & design, muziek en theater  voor 
jong en oud  is zo goed als op peil gebleven. 
Daarnaast staan er alweer tal van inspi-
rerende evenementen op de agenda.  Zo 
geven op woensdag 4 en donderdag 5 
mei leerlingen van de Jeugdtheaterschool 
in het centrum van Dordrecht een loca-
tievoorstelling  voor het landelijke project 
Theater Na de Dam. Op zaterdag 7 mei is er 

in het Energiehuis het hiphopevenement  
Basement Battles en op zondag 26 juni is 
er Dance Masters, een talentenjacht voor 
kinderen en jongeren van 6 t/m 20 jaar. 
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VARIAVARIA

Nieuwe eigenaren
voor Dordts Genoegen
Grand café Dordts Genoegen heeft vanaf 
april nieuwe eigenaren. Robert Chaudron 
en Marcel Visser uit Papendrecht 
nemen het populaire restaurant aan het 
Scheffersplein over. De vertrouwde naam 
en gezichten in de bediening blijven.

Voor Chaudron is de horeca-wereld niet 
geheel onbekend. Hij werkte tot eind jaren 
negentig als kok in het Franse Briançon, 
voordat hij de financiële dienstverlening 
in ging. Visser heeft altijd in de financiële 
wereld gewerkt. “We waren al heel lang op 
zoek naar een eigen horecazaak”, aldus 
Visser. “Dordts Genoegen zit op een uitgele-
zen plek, aan hét horecaplein van Dordrecht. 
Het schitterende terras met tweehonderd 
plaatsen is ook een groot pluspunt.”
Het grand café behoudt zijn huidige naam en 
ook aan de uitstraling van Dordts Genoegen 
zal als het aan de nieuwe eigenaren ligt 
weinig veranderen. “Het is een mooie zaak 
die we met de huidige medewerkers nog 
beter op de kaart willen zetten. We zullen 
wat accenten verleggen, maar de sfeer blijft 
als vanouds goed.” 

www.dordtsgenoegen.nl

Opnieuw uitbreiding 
voor Coffeelicious 

De koffie van koffiezaak Coffeelicious is 
vanaf april ook te drinken voor of na een 
bezoekje aan museum Huis Van Gijn. 

Onder de bomen aan de Nieuwe Haven komt 
een zogeheten ‘geheime tuin’ waar je van de 
vermaarde koffie (twee jaar geleden uitgeroe-
pen tot Nederlands beste) en ander lekkers 
kunt genieten. Bij goed weer krijgt de zaak 
een terras aan de havenkant. Coffeelicious 
zit niet stil wat nieuwe locaties betreft. Vanaf 
begin maart mag ook Rotterdam genieten 
van dit Dordtse genoegen. Daarnaast heeft 
de koffiezaak nu een aparte bakkerij aan de 
Voorstraat waar de heerlijkste taarten en 
cakes gebakken worden. 

www.coffeelicious.nl

Zusje voor Juffrouw Pollewop
De duurzame speelgoedwinkel  Juffrouw 
Pollewop krijgt een al even duurzaam 
zusje. Op de Voorstraat 456, schuin tegen-
over de bestaande winkel, openen Mette 
Korteland, Maaike Bonnier (eigenaren 
Juffrouw Pollewop) en Hindele Boas op 
2 juli de nieuwe winkel  De Kekkestek. 

Bij De Kekkestek vind je ‘alles voor een fijne 
plek’: huis, tuin en keukenspullen die duur-
zaam geproduceerd zijn, bijdragen aan een 
beter milieu en/of eerlijke handel stimuleren. 
In de collectie zitten onder meer servies, 
wollen plaids, biologische thee, tuinverlichting 

en picknickkleden. Daarnaast willen de initi-
atiefnemers op termijn lokale en regionale 
meubelmakers en kunstenaars de kans 
bieden in de winkel hun werk te exposeren.  

De laatste tijd is de Voorstraat West bezig 
aan een duidelijke opmars, er vestigen zich 
steeds meer originele, sfeervolle zaken die 
duurzaamheid vaak hoog in het vaandel 
hebben staan. Met een binnenkomer als 
De Kekkestek geeft de Voorstraat West 
direct z’n visitekaartje af.

www.dekekkestek.nlVisbrug 
omgedoopt tot 
horecaplein?
Het Scheffersplein krijgt er als terras-
senplein vanaf volgend jaar misschien 
wel een onverwachte concurrent bij; 
de Visbrug.

Er zijn recentelijk plannen gepresen-
teerd waarbij de Visbrug autoluw wordt 
en een ware transformatie ondergaat. 
Op het wegdek waar nu nog volop 
auto’s rijden wordt midden in de brug 
een trap naar het water aangelegd. 
Onder aan de trap bevindt zich in de 
huidige plannen een aanlegsteiger voor 
de Dordtevaar, zodat de binnenstad 
nog beter bereikbaar wordt via het 
water. Hier rondom komen dan ter-
rassen. De eerste plannen werden nog 
niet overal positief ontvangen maar het 
biedt perspectief op een nieuw uniek 
stukje binnenstad. Ontwikkelingen om 
in de gaten te houden dus. 

Op een nieuwe 
manier door de 
binnenstad
Wil je helemaal eigentijds de historische 
binnenstad van Dordrecht verkennen? 
Huur dan een Ninebot  bij E-motionss en 
verplaats je staande op twee wielen door 
de straten en steegjes van de oudste stad 
van Holland.  Jong en oud kunnen op de 
moderne tweewieler uit de voeten. 

Privégids Josh Steeds  van E-motionss 
neemt je mee op een ontdekkingreis van 
een uur die je onder meer leidt langs het 
Groothoofd  en de Grote Kerk. “Dordrecht 
is een van de mooiste binnensteden van 
Nederland met al haar karakteristieke havens 
en pandjes”, vertelt Steeds. “Op de fiets kom 
je niet op plaatsen waar een voetganger wel 
kan komen, terwijl je als voetganger geen 
grotere afstanden kunt afleggen.  Met de 
Ninebot kan dat wel en kun je rustig om je 
heen kijken.”
Het nieuwste type onder de zogeheten 
Segway is volgens Steeds ook geschikt voor 
kinderen en ouderen. “De kleintjes pikken het 
snel op, maar dat geldt ook voor de meeste 
ouderen. Je kunt namelijk niet omvallen. 
Stabilisatoren houden je in evenwicht.”

Kijk voor meer informatie over de 
 verschillende tours & workshops op: 
www.e-motionss.com

Varia
Een greep uit de 
nieuwsberichten 
over Dordrecht.

Visualisatie: MTD landschapsarchitecten

Kijk voor alle cursussen op 
www.tobe.nl. Inschrijven voor Dance 
Masters kan tot en met 25 mei via 
www.tobe.nl/dancemasters.
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Offline shoppen 
Online kun je tegenwoordig alles kopen, 
maar voor sommige zaken kun je toch 
echt beter offline op pad. Dordrecht mag-
gezien geeft tips.

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

Beeldenstroom
Woordenstorm
In het thema 450 jaar Beeldenstorm 
vinden in Dordrecht twee maanden  
lang evenementen plaats, van licht-
exposities tot bijzondere optredens  
van singer-songwriters.

Bachfestival
Dordrecht
Van 16 t/m 25 september strijkt het 
Bachfestival weer neer in Dordrecht.

Heerlijk Eerlijk
Waar eet je heerlijk, maar voor een 
eerlijke prijs? Een overzicht van 
restaurants waar naast jijzelf ook je 
portemonnee blij van wordt.

WINKELEN

UITGAANACTIVITEITEN 

In het volgende nummer:
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CentrumDordrecht.nl gaat online verder 
waar Dordrecht maggezien ophoudt
De website laat, net als dit Dordrecht maggezien, zien wat gezien mag 
worden in Dordrecht. Naast een handig overzicht van alle winkels en 
horeca biedt centrumdordrecht.nl je nu ook een inspirerende blog, de 
laatste nieuwtjes en speciale tips voor een dagje Dordrecht.

CentrumDordrecht.nl is vernieuwd!

/centrumdordrecht

/centrumdordrecht



Een samenwerking tussen HVC, 
Woonbron, Trivire en gemeente Dordrecht

Hier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project wordt medegefi nancierd 
door het Europees Fonds voor Regionale 
Ontwikkeling van de Europese Unie.

AFVAL SCHEIDEN IS BELANGRIJK, WE MAKEN ER NIEUWE 
PRODUCTEN VAN. VAN NIET HERBRUIKBAAR AFVAL 

LEVERT HVC WARMTE VIA HET NIEUWE WARMTENET.
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