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Het is altijd fijn om te horen dat je blijkbaar iets goed doet. 
Dus zijn we stiekem wel een beetje schapetrots dat steeds 
meer  mensen onze stad een aantrekkelijke plek vinden om te 
vertoeven. In de Atlas voor Gemeenten zijn we in tien jaar tijd  
 geklommen van plaats 30 naar plaats 14 in de top 50 van groot
ste gemeenten.  Volgens de jury zijn we een monumentale stad 
met veel culturele voorzieningen. Wel staan we nog altijd te boek 
als een  “onontdekte parel.” 

Een parel die zeker gezien mag worden, bijvoorbeeld tijdens de 
Open Monumentendagen. Ontdek de pracht van de stad, zelfs 
voor het geoefende oog biedt de rijke Dordtse bouwhistorie 
telkens weer  verrassende nieuwe details. 

Naast zien moet je de stad ook proeven. Er zijn hier talloze 
restaurants waar je lekker kunt eten voor een goede prijs. Of wat 

te denken van alle leuke tentjes waar je heerlijke taarten uit eigen 
oven kunt eten? Het lijkt wel of heel Dordrecht bakt!

Het naderende afscheid van de zomer betekent van oudsher ook 
de start van het theaterseizoen. Onze eigen toneelactrice Astrid 
van Eck doet dit seizoen Kunstmin aan. Zij vertelt verderop in het 
blad waarom zij Dordrecht zo’n fijne plek vindt om te wonen en 
leuke dingen te doen. 

Van Eck gaat er graag op uit om te genieten van de natuur. 
Dat we op dat vlak met Nationaal Park De Biesbosch ook iets 
 bijzonders te bieden hebben, mag blijken uit het feit dat het 
natuurgebied aan de zuidkant van Dordrecht meedingt naar 
een plekje in het selecte gezelschap van Nationale Parken van 
Wereldklasse.  

Valt er dan niets meer te wensen? Nou ja, een lekker najaars
zonnetje is natuurlijk nooit weg.

Redactie Dordrecht maggezien
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Vers van het eiland
Dordrecht telt talloze talentvolle makers. 
Ontdek prachtproducten, gemaakt door 
Dordtse handen.

20
Offline shoppen
Online kun je tegenwoordig alles kopen, maar 
voor sommige zaken kun je toch beter offline 
op pad. Dordrecht maggezien geeft tips voor 
echte ‘belevingswinkels’.

EN VERDER...

47 Uitagenda

48 Varia

24
Gebouwen vertellen hun
verborgen verhalen
Maak, in het thema Iconen & Symbolen, 
 kennis met rijke decoraties, beeltenissen, 
jaartallen en verwijzingen naar voorma-
lige functies van tientallen opengestelde 
monumenten. 

44 
Dordt Pakt Uit
Muziek, theater, entertainment, mode en 
hapjes en drankjes vind je op zaterdag 24 en 
zondag 25 september gewoon een weekend 
lang op straat, want Dordrecht Pakt Uit!
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Heerlijk eerlijk
Waar eet je heerlijk, maar voor een eerlijke 
prijs? Of je nu de voorkeur geeft aan een 
verse Italiaanse pizza of Spaanse tapas, 
het kan in Dordrecht ook voor een fijne prijs 
heerlijk smaken.

32 
6x Taart
Heel Dordrecht bakt. Waar eet je de lekker-
ste taart van Dordrecht? Bij deze zes zaken 
staat passie voor het bakken voorop en 
kun je gegarandeerd terecht  voor heerlijke, 
huisgemaakte taarten. 

36 
Genieten van hele bijzondere 
natuur
Nationaal Park de Biesbosch is na de zomer 
misschien wel officieel een Nationaal Park van 
Wereldklasse. Het befaamde natuurgebied aan 
de zuidrand van Dordrecht dingt mee om dit fel 
begeerde predicaat. 

40 
Beeld en woord bijten 
elkaar nooit
Het is deze herfst 450 jaar geleden dat 
de Beeldenstorm in delen van Nederland 
woedde. We vieren beeld én woord met 
Beeldenstroom-Woordenstorm.  

12
Dordrecht in een ander perspectief
Onze Dordtse beelden dragen een rijke ge-
schiedenis met zich mee en zijn imposant om 
naar te kijken. De grootheden hebben echter 
zelf ook een imposant uitzicht. Dordrecht 
maggezien kijkt mee over de schouders van...

14
Dordrecht door de ogen van...
Leuk natuurlijk al die mooie praatjes over 
Dordrecht, maar wat vindt een echte Dordte-
naar nou zelf van haar stad? Actrice Artrid van 
Eck deelt haat favoriete plekken.

26
Voorliefde voor livemuziek
Jazz, blues, rock, funk, soul, hip-hop, smartlap-
pen: voor elke muziekstijl is er in Dordrecht wel 
een podium te vinden. Dordrecht maggezien 
licht vijf plekken uit waar livemuziek echt leeft.

In deze editie CULINAIR CULTUUR

10 
Bach vindt zichzelf opnieuw
uit in Dordrecht
Het Bachfestival Dordrecht heeft dit jaar het 
thema ‘Waterwerken’. het festival heeft dit 
jaar, met nieuwe programmeerlijnen, voor 
iedereen iets te bieden.

30 
Allemaal goud wat er blinkt
Vanaf eind oktober is in het Dordrechts 
Museum de tentoonstelling Het Oudste 
Goud van de Wereld te zien, waarbij je je kunt 
vergapen aan topstukken uit Varna, 
de Bulgaarse zusterstad van Dordrecht. 

Nog meer Dordrecht? 
Blijf online op de 
hoogte via de 
vernieuwde website
CentrumDordrecht.nl 



Dordrecht maggezien 76

We kennen natuurlijk het 
gebak, de thee, wijn en likeur, 
maar er komt tegenwoordig 
veel meer ambachtelijk moois 
uit Dordtse handen. Ons eiland 
telt talloze talentvolle makers. 
Ooit begonnen met niet 
meer dan scheppingsdrang, 
groeiden hun dromen uit tot 
prachtproducten die ver bui
ten de stadsgrenzen worden 
verkocht. 

WINKELEN

»

Vers van het eiland
Producten van Dordtse makelij 

werk met de vorm die ik voor me heb.” 
Niettemin maakt ze ook tassen op maat, 
een vraag die ze steeds vaker krijgt. Een 
deel van haar collectie is in de winkel van 
het Dordrechts Museum te koop en Habets 
herenmode op de Vriesestraat beschikt 
over een limited edition herencollectie. 
Binnenkort komt daar een typisch Dordtse 
serie bij. “De stad heeft zoveel markante 
gebouwen, ik wil hun omtrekken in leren 
etuis en toilettassen vastleggen.”

We krijgen iets van de wereld dus we geven 
iets terug, zo schetsen Mariëlle van Heeren 
en Laura Jooren hun initiatief De wereld op 
papier. De wereld bezorgt het Dordtse duo, 
vriendinnen sinds de middelbare school, 
vooral veel mooie herinneringen. Stylist 
Mariëlle en grafisch ontwerper Laura verta-
len indrukken die ze tijdens reizen opdoen 

Na omzwervingen in Groningen 
en het afronden van de opleiding 
3D-vormgeving in Utrecht, keerde 
tassenontwerpster Tinka Grootendorst 
in 2003 naar Dordrecht terug.  Haar 
studiegenoten kozen veelal voor 
Amsterdam, maar zij verlangde 
naar de vertrouwde Merwestad. Als 
eerbetoon voorziet ze haar leren 
hand- en schoudertassen, shoppers 
en draagtassen van een subtiel rood-
wit-rood Dordts vlaggetje. Tinka maakt 
alle tassen zelf onder de merknaam 
Barouffe, een verbastering van het Franse 
woord voor herrie schoppen. Ze werkt 
bij voorkeur op loodzware, stokoude 
industriële naaimachines. De kracht en 
onverbiddelijkheid van deze apparaten 
zijn volgens haar  perfect voor het stikken 
van dikke stukken leer. “Zodra je het 
gaspedaal intrapt, is er geen weg meer 
terug. De machine gaat en gaat. Het zijn 
ook duidelijke apparaten, een piepgeluid 
betekent: olie nodig.”

Tinka rijdt regelmatig langs haar vaste 
adressen om restpartijen kwaliteitsleer en 
huiden met een snijfoutje in te kopen. Ze 
schaft alleen Europees leer aan vanwege 
de strenge milieueisen bij vervaardiging. 
In haar atelier begint het omgekeerd 
ontwerpproces. “De meeste ontwer-
pers gaan uit van een concept, maar ik 

Mooi hé, is typisch Dordts. Stijl uit 
eigen stad, het heeft wel iets. Jaren 

geleden kwamen bijzondere vondsten 
voornamelijk uit de hoofdstad, maar die tijd 
is allang voorbij. Smaakmakers van hoge 
kwaliteit worden nu op loop- of fietsafstand 
gecreëerd. Sommige artikelen dragen letter-
lijk een kenmerk van onze stad, bij anderen 
is Dordrecht op de achtergrond aanwezig, 
maar de rijke voedingsbodem schijnt hoe 
dan ook door bij deze vier Dordtse makers. 
Ze verkopen hun geesteskinderen online, 
op markten en beurzen en een aantal in 
(museum-)winkels en horeca. Het creatief 
kwartet deelt tevens een duurzame gedach-
te. Die komt in de gebruikte materialen en in 
de manier van werken tot uiting. 

Ook trots op alles uit ‘jouw’ eigen 
stad? Deel jouw favoriete plek in 
Dordrecht en wie weet loop je daar 
binnenkort mét Dordtse shopper!  

Dordrecht maggezien mag in samen-
werking met Barrouffe een shopper 
weggeven. Post voor 1 oktober jouw 
favoriete foto op Instagram onder 
vermelding van @centrumdordrecht 
en  @barouffe en met de hashtag  
#fanTAStischdordrecht en maak 
kans  op een shopper van Barouffe! 

Handgemaakte 
herrieschoppers

Herinneringen
op papier

Win een 
Dordtse tas! naar kaarten en posters. Van elk verkocht 

artikel gaat een deel naar goede doelen. “Zo 
schenken we iets terug. We hebben samen 
Cuba, Canada, Maleisië en Tibet bezocht, 
daar halen we heel veel uit de natuur, 
sferen en de manier waarop mensen in het 
leven staan. Maar inspiratie kan ook van 
dichtbij komen. Uit de Dordtse binnenstad of 
zelfs uit je achtertuin.”

Het uitwisselen van ideeën resulteert in 
series als Living on the Edge, over wereld-
wijde woonwijzen, en Herbarium Heads, 
dierenhoofden in droogbloemen. Laura 
ontwerpt de prints, Mariëlle ontwikkelt 
de styling. “Je kunt de kaarten versturen, 
maar ze kunnen ook je interieur verrijken. 
We bekijken hoe ze in verschillende opstel-
lingen passen.” De webshop van het twee-
tal is het belangrijkste verkooppunt, maar 
de makers willen hun kunstwerkjes ook 
dolgraag in een Dordtse winkel aanbieden. 
“Een conceptzaak of bloemenwinkel zou 
leuk zijn”, zegt Laura. “Pas geleden heb ik 
een cursus Dordtologie afgerond. We willen 
sowieso meer met onze stad gaan doen.”
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  Zitten makers Renske Borst en Jochem 
Kroos voor de tv, zien ze opeens hun 
creatie vol in beeld. BNN-presentator 
Tim Hofman droeg een sweater van het 
Dordtse kledingmerk Diamond Zoo in zijn 
programma De Social Club. Eerlijk is eer-
lijk, Renske en Jochem hadden ‘m het kle-
dingstuk zelf toegestuurd, maar hij moet 
het dan nog wél aantrekken. De presenta-
tor wilde zelfs meer, hij kocht online een 
aantal stukken van Diamond Zoo. BN’ers 
volgden, maar niet zozeer omdat Hofman 
het merk draagt, zegt Renske. “Mensen 
zien onze shirts, sweaters en petjes op 
social media en vinden ze er kennelijk tof 
uitzien. Ons ‘verhaal’ klopt, het gaat niet 
om de trend.” 

Dat verhaal begon in de dierentuin. 
Renske en Jochem, afgestudeerd en bijna 
afgestudeerd aan de opleiding commu-
nicatie en multimediadesign, raakten 
geïnspireerd en besloten één van de die-
ren te vangen in een shirtprint. Foto’s op 
Facebook creëerden een sneeuwbaleffect. 

De collectie groeide met opdrukken van 
giraffen, apen, beren en klauwen die een 
diamant grijpen. Renske: “Diamond Zoo 
klinkt lekker. Diamant verwijst naar de 
glamour van fashion.” De jonge Dordtse 
ondernemers kiezen voor kwaliteit. 
Kledingstukken moeten verantwoord zijn 
geproduceerd en prints worden met zeef-
druk aangebracht. Diamond Zoo verkoopt 
in de eigen webshop en op markten. Het 
duo stond in eigen stad op de Pop-up- en 
de Kerstmarkt. “Als we de kans krijgen, 
verkopen we in Dordrecht. We willen hier 
sowieso blijven. Dit is een prettige stad 
om te ondernemen.”                

WINKELEN

ADRESSEN

Barouffe
www.barouffe.com 

De wereld op papier
www.dewereldoppapier.nl   

Diamond Zoo
www.diamondzoo.nl

Bazen Brouwerij
www.bazenbrouwerij.nl

De lengte- en breedtegraad van Dordrecht 
sieren standaard de flesjes van de Bazen 
Brouwerij. De Merwestad heeft zijn eigen 
gerstenat en dat willen biermeesters Dave 
Smit en Tim Vrolijk met heel Nederland en 
de rest van de wereld delen. De biertjes rol-
len onder klinkende namen als ‘Huisbaas’ 
en ‘Echte Bazen Slapen Niet’ uit de brou-
werij, die om praktische redenen in de 
Rotterdamse Spaanse Polder is gevestigd. 
Het idee, het merk en natuurlijk de makers 
zelf zijn op en top Dordts. Begonnen met 
proberen en testen, produceren de twee 
brouwers inmiddels duizenden liters van 
de smaakvolle drank. 

We zijn wel toe aan iets bijzonders, vertelt 
Tim Vrolijk. “Steeds meer mensen willen 
producten die met passie en gevoel zijn 
gemaakt. Onze bieren zijn toegankelijk, ze 
houden het midden tussen een uitgespro-
ken smaak en gewoon pils. We zoeken 
wel naar bijzondere combinaties. Voor 
het zomerseizoen hebben we bier met 
een frisse meloensmaak gebrouwen.” Zes 
weken neemt een compleet brouwtraject 
in beslag. De bazen kiezen mout- en hop-
soorten, gaan in de weer met de receptuur 
en proeven en keuren net zo lang totdat 
de juiste combinatie is bereikt. “American 
Pale Ale, kortweg APA, is onze basis’”, legt 
Tim uit. “We voegen uitsluitend natuur-
lijke ingrediënten toe en geven het bier 
de tijd zijn vormingsstadia te doorlopen.” 
Benieuwd hoe zo’n Bazenbiertje smaakt? 
De flesjes worden verkocht op de eigen 
website, tijdens festivals (waaronder het 
Schuim Bierfestival op 25 september) 
en in verschillende Dordtse winkels en 
horeca (onder andere bij Bistro Twee33 en 
Coffeelicious).

Dieren in diamant

Bazige biertjes

In HR nog
vrijstaand maken



Dordrecht maggezien 11

CULTUUR

GENIETEN TIJDENS LITERAIRE 
VAARROUTE
Een ander onderdeel uit dezelfde pro-
grammeerlijn is het Bachfestival vanaf 
het water. Op zondag 18 september heb je 
op twee tijden, om 12.00 en 15.00 uur, de 
mogelijkheid om tegen betaling mee te 
varen met de Dordtevaar en te genieten 
van een verrassende combinatie  van 
muziek en literatuur. Dichter Ingmar 
Heytze en de schrijvers Nicolien Mizee en 
Anja Sicking dragen tijdens een literaire 
route voor uit eigen werk en worden daar-
bij begeleid door een cellist, een accordeo-
nist en een saxofonist.

BACHBONBONS VOOR KINDEREN
De grote componist is absoluut niet te 
groot voor de kleintjes. Kinderen vanaf 
vijf jaar en hun ouders, familie  en vrien-
den kunnen op woensdag 21 september 
de voorstellingen van de KinderBachdag 
bezoeken. Er zijn twee routes, van 14.00 
tot 16.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur.  
De ontdekkingstochten beginnen bij 
de Aardappelmarkt, bij poppentheater 
Damiet van Dalsum.  De wandelaars 
komen daar in een magische onderwa-
terwereld terecht.  Volg de rode linten 
en je belandt vanzelf bij Huis van Gijn. 
Daar kunnen kinderen Bachbonbons 
maken. Hap in de chocoladelekkernij en 
hoor letterlijk de zoete klanken van de 
meestercomponist. De route eindigt aan 
de Buiten Walevest. 

BACH ALS VANOUDS
Onder de noemer High Lunch en High Teas 
vinden er kleine gratis concerten plaats op 
bijzondere locaties,  zoals in het Energiehuis 
en bij het ‘pop-up podium’  DOOR, waarbij 
ook -tegen betaling- een lunch of high tea 
geserveerd wordt. Voor de trouwe Bachfans 
zijn er Green Lights, waarbij veel bekend 
repertoire de revue passeert.  De vaste scha-
re trouwe Bachfans kan als vanouds terecht 
in de Grote Kerk waar stadsorganist Cor 
Ardesch Koralen uit de diepe zee speelt. Op 
zaterdag 24 september klinken de laatste 
Bachklanken in de Dordtse Augustijnenkerk 
waar Harmonie Universelle enkele topstuk-
ken uit het waterwerkgenre zal spelen.

Kijk voor het volledige programma op 
www.bachfestivaldordrecht.nl

10

Het Bachfestival Dordrecht heeft dit jaar 
het thema ‘Waterwerken’.  Niet vreemd als 
je bedenkt dat het water door de eeuwen 
heen vaak als inspiratiebron heeft gediend 
voor componisten. En waar past dat thema 
nou beter thuis dan in Dordrecht, met het 
Drierivierenpunt, de binnenhavens en een 
maritieme traditie die zich uitstrekt over 
alle Drechtsteden?

“Het thema past bij onze ambitie om het fes-
tival in heel Nederland op de kaart te zetten”, 
vertelt Marieke van Tiggelen namens de fes-
tivalorganisatie.  “Het festival is  voor iemand 
uit bijvoorbeeld Amsterdam een heel leuke 
manier om onze prachtige stad en de mooie 

omgeving te leren kennen. Tegelijkertijd 
zorgt de verbinding met het water er voor 
dat ook het Bachfestival iets leuks is voor 
iedereen  die in Drechtsteden woont.”

PRINSENGRACHTCONCERT IN DE 
WOLWEVERSHAVEN
Dat het festival voor iedereen iets te bieden 
te heeft, blijkt uit de verschillende, nieuwe 
programmeerlijnen waarmee het pro-
gramma is opgebouwd. Zo zijn er onder 
de noemer High Lights grote en verras-
sende optredens van internationale allure. 
Dat begint vrijdagavond 16 september al 
bij het openingsconcert de Tiefsee van de 
Nederlandse componist Reza Namavar op 

en rond de Wolwevershaven. Onder leiding 
van dirigent Etienne Siebens spelen de 
Vlaamse organist Bart Naessens, koper-
blaasensemble Neos Brass en koperblazers 
uit de hele regio de compositie van de 
sterk door Bach geïnspireerde Namavar. 
Scheeptoeters- en bellen ontbreken 
natuurlijk niet in dit perfecte maritieme 
decor. Als klap op de vuurpijl komt tijdens 
het gratis concert sopraan Johannette 
Zomer op een bootje zingend de haven 
binnen varen. “Het levert bij de onder-
gaande zon een sfeer op die de meeste 
muziekliefhebbers wel kennen van het 
Prinsengrachtconcert in Amsterdam”, aldus 
Van Tiggelen.

Wie aan Johann Sebastian Bach denkt, denkt al snel aan een select 
gezelschap van oudere liefhebbers van klassieke muziek die 
vooral erg gewichtig doen over het werk van de componist.  Met 
dat beeld wil het Bachfestival Dordrecht dit jaar definitief breken.  
Van 16 tot en met 24 september wordt iedereen van jong tot oud 
op zijn wenken bediend, of je nu van klassieke muziek houdt of juist  
op een andere manier wilt genieten van de rijkdom van de stad. 

Bach vindt zichzelf 
opnieuw uit in 
Dordrecht

Marieke Grotenhuis weet als nieuw 
artistiek leider van het Bachfestival dat 
het uitdagend kan zijn om met klassieke 
muziek zoveel mogelijk mensen aan te 
spreken. “Je wordt toch al snel in een hokje 
geplaatst”, vertelt de struise roodharige 
accordeonist. “Als je zegt dat je accordeon 
speelt, denken mensen al snel aan feesten 
en partijen, terwijl dat instrument zich 
juist heel goed leent voor serieuze, barok-
achtige muziek.”

Toch wist Grotenhuis de afgelopen jaren 
een stevige reputatie op te bouwen als 
vertolker van hedendaagse muziek, 
waarbij ze het visuele aspect ook nadruk-
kelijk een rol liet spelen. Het oog wil 
immers ook wat. De uitdaging waar ze 
in Dordrecht voor staat is minstens zo 
groot. “De groep liefhebbers van oude 
muziek, waaronder die van Bach, ver-
grijst snel.  Oude muziek heeft toch een 
beetje het imago van religieus en elitair.  
Tegelijkertijd gaan echte liefhebbers vaak 
helemaal op in de hoge kwaliteit.  Met 
verschillende programmeerlijnen  willen 
we het festival voor iedereen toegankelijk 
maken”,  benadrukt Grotenhuis.

Bruggen bouwen 
met Bach
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Ary Scheffer, Scheffersplein

Dordrecht in een 
ander perspectief
Onze Dordtse beelden dragen een rijke 
geschiedenis met zich mee en zijn imposant om 
naar te kijken. De grootheden hebben echter zelf 
ook een imposant uitzicht. Dordrecht maggezien 
kijkt mee over de schouders van...

De Giraf tussen de bomen, Houttuinen

12 13
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Albert Cuyp  Vriesestraat

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.

Leeuwen Stadhuis, Stadhuisplein
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CULINAIR

Te midden van de kunst- en 
antiekzaakjes op de Voorstraat 
bevindt zich grand café Het 

Gerecht. De antieke wandlampjes zijn er 
nog dezelfde als een eeuw geleden, toen 
hier het beroemde café Loeve zat. Decennia 
lang was dit het domein van kunstenaars 
en schrijvers die hier kwamen om te 
praten, kaarten en biljarten. Ruim honderd 
jaar later is de sfeer in het restaurant nog 
altijd even informeel en ouderwets gezel-
lig. En het is er nog altijd even druk, want 
Het Gerecht is met zijn vaste dinerprijs - 
3-gangen voor € 25, en in rustige maan-
den zelfs voor € 17,50 - inmiddels minstens 
zo geliefd als zijn voorganger.

Op de kaart – alles vers en huisgemaakt en 
wisselend per seizoen - prijken populaire 
culinaire klassiekers als varkenshaassaté, 
Limousinbiefstuk, dagverse vis en vege-
tarische risotto. Gegrilde garnalen, verse 
tomatensoep, salade met kip of geitenkaas 
zijn er voor vooraf, net als de o-zo-geliefde 

carpaccio. Eigenaar Martijn Kooijman 
lachend: “Als ik die van de kaart zou halen, 
dan kan ik de zaak wel sluiten.” 

Het Gerecht telt dan ook vele vaste bezoe-
kers. Erik en Sandra Ploegaert wonen er 
naar eigen zegge zo ongeveer. “Bij toeval 
liepen we acht jaar geleden op de openings-
avond binnen en sindsdien hebben we 
hier regelmatig het licht uitgedaan,” blikt 
Erik terug. De kwaliteit van de gerechten 
én de warmte en gezelligheid van de chef/
eigenaar doet het echtpaar bijna wekelijks 
terugkeren: “Martijn is een chef en gastheer 
pur sang en het eten is echt altijd goed. Je 
merkt aan alles dat dit zijn passie is.”

Het Gerecht
Voorstraat 202  |  078 843 6940
www.grandcafehetgerecht.nl

Het zonnige terras, moderne 
1001-nachtinterieur en vooral de 
uitgebreide keuze aan mediter-

raans streetfood zorgen bij Sumac voor 
een instant vakantiegevoel. Ontbijt, lunch, 
diner of een snelle hap tussendoor: in het 
restaurant van Harun Yildiz kun je ieder 
moment van de dag van het mediter-
rane leven proeven. De indrukwekkende 
open keuken vormt het hart van de zaak 
en het startpunt van je smaakreis langs 
de Middellandse Zee. Langs Frankrijk 
met gegrilde sardines, via Italië met de 
involtini di zucchini (opgerolde gegrilde 
courgette met ricotta, basilicum en pijn-
boompitjes), naar Turkije met gerechten 
als köfte (gevulde Turkse bulgur met 
gehakt en mediterrane kruiden), sögürme 

(auberginesalade met gegrilde groenten, 
granaatappel, knoflook en ui) en verschil-
lende heerlijke mezze (Midden-Oosterse 
tapas). Alles vers en huisgemaakt. 

Handig: je bent er al vanaf 7.30 uur wel-
kom. Om rustig te ontbijten of juist voor 
een koffie en muffin to go op weg naar 
werk. Laura Mout zit er achter haar laptop. 
De Rotterdamse sprak voor de lunch in 
Dordrecht af met haar collega en belandde 
per toeval bij Sumac. “Het ligt heel gunstig, 
zo dicht bij het station en de parkeergara-
ges,” zegt ze. Het waren de smakelijke geu-
ren en sfeervolle inrichting die het tweetal 
verleidden om naar binnen te stappen. 
“Geen moment spijt van gehad, want het 
eten was heerlijk,” vertelt ze terwijl ze van 

haar koffie nipt. “Er is zoveel keuze dat 
ik het bijna jammer vind dat ik niet in 
Dordrecht woon. Onze volgende afspraak 
plannen we daarom sowieso weer hier.”

Sumac
Spuiboulevard 97A/B  |  010 269 6284
www.sumac.nl

Heerlijk eerlijk
Waar eet je heerlijk, maar voor een eerlijke prijs? 
Dordrecht maggezien licht vier restaurants uit waar 
zowel je maag als je portemonnee blij van worden. 
Of je nu de voorkeur geeft aan een verse Italiaanse 
pizza of Spaanse tapas, het kan in Dordrecht ook 
voor een fijne prijs heerlijk smaken. 

Mediterraans streetfood 
aan de Spuihaven

Scherp geprijsde 
culinaire klassiekers

hoofdgerechten:  € 6,90
bijgerechten: vanaf  € 2,90 -  € 4,95
mix van alle gerechten:  € 17,50 pp
broodjes: v.a.  € 3,80

3-gangendiner voor € 25,00
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CULINAIR

Wereldtapas aan Dordtse havens

“Effe een 
ottootje doen”

Als je groep stamgasten al 
twaalf jaar groeit, en de ple-
ziervaart er speciaal voor aan 

de Dordtse kades aanmeert, dan zegt dat 
wel iets over de tapas die je op de borden 
tovert. Jarenlang ontwikkelde Lea van der 
Ven van Tapasbar ‘t Vlak al reizend en 
werkend in verschillende keukens haar 
eigen recepten. Uiteindelijk streek ze neer 
in het hart van het historische Dordtse 
havengebied. In een sfeervol hoekpandje 
op ’t Vlak, met uitzicht op zeilboten, 
monumentale pakhuizen en majestueuze 
kastanjes, begon ze haar tapasbar. “Tapas 
heeft iets ongedwongens,” vindt Lea. “Uit 
allerlei kleine gerechtjes stel je zelf je menu 
samen. Van een lekker hapje bij de bor-
rel, tot een volledig diner; je kunt het qua 
hoeveelheid en prijs zo gek maken als je 
zelf wilt.”

Op haar menukaart prijkt een ruime keuze 
aan vlees, vis en vegetarische gerechtjes. 

Ook de wisselende weekschotels vinden 
gretig aftrek. Lea beperkt zich niet tot de 
Spaanse keuken, waardoor haar geliefde 
tapas niet onder één vlag te vangen zijn. 
Het is deze eclectische kookstijl waarmee 
ze al menig bezoeker in stamgast heeft 
doen veranderen. Zo ook Arie Stam en zijn 
vrouw, die elke week in ’t Vlak te vinden 
zijn. “Door de wisselende kaart heb je 
telkens weer wat nieuws te kiezen,” vertelt 
Arie. “Je proeft dat het eten hier met liefde 
wordt gemaakt. Dat we hier al twaalf jaar 
lang wekelijks komen, zegt al genoeg. 
We bellen bijna af als we een vrijdag niet 
kunnen!”

Tapasbar ’t Vlak
’t Vlak 11  |  078 613 1088
www.hetvlak.nl

Bij pizzeria Otto e Mezzo vind 
je geen Chianti-flessen aan het 
plafond en galmt er geen Eros 

Ramazzotti uit de speakers. Hier waan 
je je in een hippe pizzeria/bar zoals je 
ze écht in Italië vindt. En niet alleen de 
sfeer, ook de prijzen zijn er Italiaans. Van 
‘simpele’ margherita tot de rijk belegde 
puttanesca: alle pizza’s kosten hier slechts 
otto e mezzo (Italiaans voor 8,5) euro. Ze 
worden bereid met de beste Italiaanse 
bloem, verse mozzarella en smaakvolle 
San Marzano tomaten. Alle ingrediën-
ten, ook van de antipasti en de heerlijke 
dolci, zijn van Italiaanse topkwaliteit, 
vertelt eigenaar Dick Lap. “En dagelijks 
vers, want opslagruimte is er in de kleine 
keuken niet.”

Vriendinnen Charley en Melissa strijken 
na het werk altijd graag nog even bij Otto 
e Mezzo neer voor een drankje. Ook deze 
avond zitten ze aan de bar, terwijl om hen 
heen de ene verleidelijk geurende pizza 
na de andere naar het overdekte terras 
wordt gebracht. Charley: “Het begint altijd 
met een drankje. En dan nog een, en nog 
een, tot we trek krijgen en een van ons 
zegt: ‘Zullen we ook nog effe een ‘otootje’ 
doen?’” “Otto e Mezzo heeft Dordrecht een 
stuk gezelliger gemaakt,” vindt Melissa. 
“Er heerst een fijne ons-kent-ons-sfeer 
en ze organiseren allerlei leuke avonden, 

zoals laatst een jarentwintigfeest en in de 
nazomer weer het Schuim-bierfestival. 
Doordat het klein en intiem is, raak je snel 
met elkaar aan de praat. Er zijn hier heel 
wat vriendschappen ontstaan.”

Otto e Mezzo
Vismarkt 1  |  078 614 3596
www.ottoemezzo.nl

Tapas: v.a. € 3,95 - € 8,95
dagschotel: maximaal € 20,00

Alle pizza’s: € 8,50
antipasti: vanaf € 5,00 - € 8,50
dolci: maximaal € 5,50 
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Offline shoppen
Online kun je tegenwoordig alles kopen, maar voor 
sommige zaken kun je toch beter offline op pad. Er vormt 
zich een trend waarbij tastbaarheid en een goed gevoel 
bij een product weer steeds belangrijker wordt. Dordrecht 
maggezien geeft tips voor echte ‘belevingswinkels’.

21

Gedreven door een passie voor Italië 
en bijzondere geuren, toverde Janou 

samen met haar man Gertjan vorig jaar 
de benedenruimte van hun monumentale 
grachtenpand om tot een klassieke boutique 
met Italiaanse nicheparfums. Exclusieve 
geuren op basis van natuurlijke ingrediënten, 
die zorgen voor een unieke geurbeleving. 
Bij Vicino Sei koop je dan ook meer dan 
alleen een parfum, je koopt er een gevoel. 
“Een geur is een beleving waarin je wordt 
meegenomen aan de hand van een verhaal,” 
legt Janou uit. 

Persoonlijke aandacht, daar draait het 
om in hun intieme boutique: “Een parfum 
kun je niet ongezien kopen, die moet je 
op de huid testen. Ook ruikt en ontwikkelt 
hij zich bij iedereen weer anders. Dat 
maakt het kiezen van een geur die bij je 
past zeer persoonlijk.” Janou toont zich 
daarin een ware matchmaker. Ze neemt je 
mee op reis in haar elegante winkel. Naar 
Italië, zonnige stranddagen, maar ook 
naar weilanden vol dauw en een kudde 
olifanten in een rozenveld. Langs mooie 
herinneringen, dierbare gebeurtenissen en 
vergeten gevoelens uit het verleden. Sluit 
je ogen en laat je meevoeren in een unieke 
geurbeleving. Mamma mia, wat lekker!

Vicino Sei 
Vlak 6  |  www.vicinosei.com 
Open donderdag t/m zaterdag en op afspraak

WINKELEN

Grachtenpand vol 
Italiaanse geuren

Achter de monumentale gevel van de 
Voorstraat 269 stap je een compleet 
andere wereld binnen. Het is alsof je op het 
gezamenlijke feestje van Winnie the Pooh 
en Beertje Paddington bent beland: overal 
waar je in de knusse winkel kijkt, word je 
vriendelijk aangekeken door gemoedelijk 
naast elkaar zittende teddyberen. Wat voor 
David en Nelleke 26 jaar geleden als hobby 
begon, is uitgegroeid tot een begrip in 
Teddyberenland. Berelijn, met onder andere 
een enorm uitgebreide collectie Steiff-beren 
- de Rolls Royce onder de teddy’s - behoort 
al jarenlang tot de wereldwijde Top-10 van 
berenspeciaalzaken. Behalve een walhalla 

voor kinderen, is Berelijn daarmee vooral 
ook een fenomeen onder verzamelaars 
uit alle hoeken van de wereld.  Materialen 
om je eigen knuffel te maken zijn er ook al 
jarenlang een hit. “We hebben complete 
zelf-maak-pakketjes maar ook alle losse 
materialen voor het maken van een beer,” 
vertelt David. “Online shoppen is in veel 
gevallen makkelijk, maar hiervoor komen de 
meeste mensen toch naar de winkel, want 
een vachtje, het neusje en de oogjes van 
je eigen beer wil je toch liever ter plekke bij 
elkaar zoeken.”

Berelijn 
Voorstraat 269  |  www.berelijn.eu
Open donderdag t/m zaterdag

Thuis bij Teddy
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Tientallen kilometers strijkijzersnoer. Van 
vintage linnen en jute, tot robuust metaalsnoer. 
Glimmend, gedraaid en effen, in alle kleuren van 
de regenboog en met talloze patroontjes. De 
ruim 130 soorten snoer vormen het ‘kapi-
taal’ van Julia en Jori’s winkel Stoersnoer. De 
bijbehorende webshop bestaat al 2,5 jaar maar 
de snoeren gingen zo snel over hun digitale 
toonbank, dat het al gauw tijd werd voor een 
grotere opslag. In plaats van een loods, werd 
het een heuse Stoersnoer-winkel in een idyl-
lisch pandje in de Vleeshouwersstraat. Hier kun 
je terecht voor alles op het gebied van lampen 
en voor hippe interieuraccessoires van bekende 
ontwerpers. Kies uit de talloze snoeren, fit-
tingen, lampbollen en trendy lampenkappen 
– van hedendaags design tot populaire antieke, 
emaillen en glazen lampenkapjes uit Frankrijk 
– en ontwerp zo je eigen lamp. “Het is leuk te 
merken dat mensen hier inspiratie opdoen,” 
vertelt Julia enthousiast. “Ze komen hier ook 
voor advies. Dan nemen ze foto’s van hun inte-
rieur mee, of objecten waar ze een lamp van 
willen maken. Zo kwam er laatst iemand met 
een mooie tak, waar we toen samen een lamp 
van hebben gemaakt.” 

Stoersnoer 
Vleeshouwersstraat 17  |  www.stoersnoer.nl
Open donderdag t/m zaterdag en de eerste 
en laatste zondag van de maand

Snuffelen in de cd- en platenbakken van 
Velvet Music is als een reis door de pop-
geschiedenis. Met een muziekcollectie die 
reikt van Louis Armstrong tot Lady Gaga, 
barst de pijpenlawinkel aan de Vriesestraat 
nog net niet uit zijn voegen. Een tijdlang zag 
de toekomst van platenzaken er somber 
uit, maar de revival van vinyl was ook voor 
Velvet de redding. Naast voor langspeel-
platen komen bezoekers ook voor de 
muziekkennis en het enthousiasme van de 
Velvet-broers. 

Als je zoals Peter Paul en Ed al twintig 
jaar een platenzaak runt, doe je naast 

een onuitputtelijke bron aan muziekken-
nis namelijk ook veel mensenkennis op. 
Peter Paul: “Een echte platenspeciaalzaak 
voegt iets toe; kennis, passie voor muziek, 
tips en advies. Het zijn winkels die muziek 
ademen.” De opleving van vinyl blijkt zich 
niet te beperken tot de oude garde van 
muziekliefhebbers. “Ook veel jongeren 
besteden hun geld liever aan een mooi 
product,” merkt Peter Paul. “En ook steeds 
vaker aan ‘oude’ muziek. Zo kwam er laatst 
een 13-jarig meisje dat had gespaard voor 
de lp van Led Zeppelin. Niet als cadeautje, 
nee, echt voor zichzelf. Zoals het er nu naar 
uitziet, is de rol van de platenzaak nog lang 
niet uitgespeeld.”

Velvet Music
Vriesestraat 110  |         /velvet.dordrecht
Open maandag t/m zondag

Een bezoek aan De Kekkestek is de ultieme 
remedie tegen de najaarsblues. In de lichte 
woonwinkel op de kop van de Voorstraat-
West knallen de uitbundige kleuren, vrolijke 
stippels en guitige ruitjes je tegemoet. Zelfs 
op een gure dag lijkt hier de zon te schijnen! 
De kersverse winkel van Mette en Maaike 
(ook wel bekend als de twee ‘juffen’ van het 
iets verderop gelegen duurzame kinder-
warenhuis Juffrouw Pollewop) is dé plek 
voor duurzaam en eerlijk geproduceerde 
hippe huis-tuin-en-keukenspullen. Hier 
vind je alles om van je huis een fijn, eigen 
thuis te maken. Van vrolijk tafelzeil in talloze 
prints, servies uit 1001-nacht en natuurlijke 

wasproducten tot mooie huishoudbasics 
en zachte, wollen Scandinavische dekens 
om de koude wintermaanden comfortabel 
mee te trotseren. Elke zaterdag staat er op 
de toonbank voor bezoekers een pot met 
bio-thee te pruttelen om te proeven. Het 
voelt hier zo huiselijk dat je er bijna op de 
bank zou kruipen onder een van de warme 
plaids, met een mok geurende bio-thee en 
een flink stuk eerlijke chocola. Laat de winter 
maar komen!

De Kekkestek
Voorstraat 456  |  www.dekekkestek.nl
Open woensdag t/m zaterdag

WINKELEN

Kekke huis-tuin-en-keukenspullen

Hippe DIY-lampen

Pijpenla vol 
popgeschiedenis
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MUNT BESTAAT 650 JAAR
Het iconisch gebouw De Munt, dat dit jaar 
650 jaar bestaat, opent eveneens zijn deu-
ren. Hertog Albrecht van Beieren bepaalde in 
1366 dat Dordrecht een muntslagerij moest 
krijgen. Hij zag toe op de bouw, inrichting 
en organisatie. Ongeveer twee eeuwen 
later werd De Munt van Holland op last van 
keizer Karel V uitgebreid. De muntslagerij, 
in 1806 opgeheven, kreeg daarmee zijn 
huidige uiterlijk. Het bouwwerk strekt zich 
uit over een lengte van meer dan 110 meter, 
van de Voorstraat tot de Doelstraat. De Munt 
viert zijn 650-jarig bestaan tijdens de Open 
Monumentendagen met allerlei activiteiten. 
Bezoekers kunnen de ontwikkeling van het 
gebouw in 3D meemaken en in een exposi-
tie zien hoe Dordrecht ooit zijn munten sloeg.  

KIJKEN BIJ DE VRIJMETSELAARS
Ook gevestigd in De Munt is de Dordtse 
vrijmetselaarsloge La Flamboyante (1812). 
Als er één genootschap door symboliek 
en geheimzinnigheid is omgeven, dan is 
het de Vrijmetselarij wel. Dit broederschap 
ontstond in de middeleeuwen vanuit 
ambachtelijke werkplaatsen en steenhou-
wersgilden. De passer en de winkelhaak 
in het logo van de Vrijmetselarij verwijzen 
naar het bouwen. Vrijmetselaars vertalen 
dit ook naar de ontwikkeling van zichzelf 
als mens. 

De loge is normaal gesproken een ondoor-
dringbaar bastion, maar op 10 en 11 sep-
tember gaan de deuren van de werkplaats, 
meesterkamer en comparitieruimte open. 
De bibliotheek van La Flamboyante is dit jaar 
voor het eerst te bezichtigen. Vrijmetselaar 
en fotograaf Edwin Bootsman houdt er 
een speciale expositie die aansluit bij het 
thema van de Open Monumentendagen. De 
Dordtse vrijmetselaars verklaren symbolen 
als de zwart-wit geblokte vloer, de bijenkorf, 
uilen en de ‘ouroboros’ boven de zijdeuren 
en geven de betekenis van een afkorting als 
W.K.S. Ze kunnen dan ook meteen vertellen 
waarom hun broederschap doorgaans zo 
gesloten is…

MAZELAARS TREKKEN AAN DE BEL
Een ander broederschap, die van de Dordtse 
mazelaars, ofwel zakkendragers, had zijn 
eigen onderkomen nabij de Hooikade. De 
bel om aan te geven dat schepen konden 
worden gelost, hangt nog altijd aan de gevel 
van dit Zakkendragershuisje. Na het luiden 
van de bel, gingen de mazelaars naar bin-
nen om het werk te verdelen. In de glorietijd 
van de graanhandel, de zeventiende en 
achttiende eeuw, bestond het Dordtse gilde 
uit 220 mazelaars. Hun lijfspreuk ‘nolite 
loqui sed saccos repleatis’ is in het huisje te 
vinden. Vrij vertaald: niet praten, maar zak-
ken dragen. De enthousiaste eigenaar van 

ACTIVITEITEN
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FABELWEZENS EN DIEREN
De iconen en symbolen die bezoekers 
tegenkomen, bezitten vaak een religieuze of 
mythologische betekenis. Ze kunnen veilig-
heid en vrede uitbeelden, zoals de Dordtse 
Stedemaagd boven de Groothoofdspoort, die 
een schild en een palmtak draagt. Het koe-
peltje boven de poort, dat voor de gelegen-
heid is geopend, schenkt een weids uitzicht 
over drierivierenpunt en binnenstad. We 
zien ook beschermheiligen, bijbeltafere-
len, fabelwezens en dieren. De Gulden Os 
op de Gotische trapgevel van bibliotheek 
AanZet verwijst naar de naastgelegen 
Vleeshouwersstraat, waar ooit talloze slage-
rijen waren gevestigd. Bezoekers kunnen dit 
jaar voor het eerst een kijkje nemen op de 
zolder van het vijfhonderd jaar oude pand.  

Huis In De Dolfijn aan de Voorstraat 8 en 
De Luthiers op nummer 13, presenteren 
zich gezamenlijk met kunst en klanken 
in de stijlperiode van Mozart. Het strijktrio 
van de Dordtse familie Okkerse geeft op 
zondag om 12.00 en 14.00 uur kamercon-
certen in De Luthiers, atelier voor viool- en 
gitaarbouw, en om 13.00 en 15.00 uur bij 
In De Dolfijn. De muziek wordt vergezeld 
door schilderijen van Henryette Weijmar 
Schultz, bewoonster van pand In De Dolfijn, 
dat in 1595 werd gebouwd.

Tijdens de Open Monumenten-
dagen op zaterdag 10 en zondag 11 

september belichten deskundigen, vrijwil-
ligers en eigenaren tekens in tientallen, 
gratis toegankelijke monumenten. Deze 
bouwwerken zijn dit jaar de hoogtepunten 
in de collectie van duizend monumenten 
die Dordrecht rijk is. Een aantal panden 
gaat zelfs maar eenmalig open. Op veel 
locaties in de stad zijn er rondleidingen, 
presentaties en tentoonstellingen. Maak, in 
het thema Iconen & Symbolen, kennis met 
rijke decoraties, beeltenissen, jaartallen en 
verwijzingen naar voormalige functies van 
panden. Af en toe is een monument zelf 
een icoon. Zo bepaalt de stompe toren van 
de Grote Kerk al eeuwen het stadsgezicht 
van Dordrecht.  

Speciaal voor kinderen is er een 
speurtocht langs diverse monumenten 
ontwikkeld. Hiermee kunnen kinderen 
zelf op avontuur aan de hand van een 
schatkaart en zich lekker uitleven met 
vragen en opdrachten om zo de code 
van de stad te kraken!
 
De speurtocht ‘Kraeck den Code’ is vanaf 
10 september gratis verkrijgbaar bij 
intree Dordrecht | VVV.

‘Kraeck den Code’

Open Monumentendagen op 10 en 11 september

Gebouwen vertellen
hun verborgen verhalen

Vrijmetselaarsloge ‘La Flamboyante’

‘Dordtse Stedemaagd’ (Groothoofdspoort)

De Gulden Os

het Zakkendragershuisje leidt bezoekers 
op zondag 11 september rond in het kleine 
monument, dat is ingericht met meubels 
van over de hele wereld.

Kijk voor meer informatie, openingstijden 
per monument en het complete program
ma op: www.monumentenindordrecht.nl
of haal de programmabrochure bij intree 
Dordrecht | VVV aan de Spuiboulevard 99.

We lopen ze vaak ongemerkt voorbij, zelfs als we al honderden keren op dezelfde plek zijn geweest. 
Soms zien we beeltenissen pas als iemand ze aanwijst. En dan nog weten we niet altijd wat de figuren 
in gevels, muren, plafonds, vloeren, interieurs en glasinloodramen precies betekenen. Gelukkig zijn 
er mensen die de geheimen van vele, mooie Dordtse gebouwen willen onthullen.

De Munt

‘In de Dolfijn’

Zakkendragershuisje
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Jazz, blues, rock, funk, soul, hiphop, smartlappen: voor elke muziekstijl is er in Dordrecht 
wel een podium te vinden. In bruine kroegen, hippe grand cafés, intieme, verscholen 
kroegjes en zelfs in de catacomben van een oude energiecentrale. Dordrecht maggezien 
licht vijf plekken uit waar livemuziek echt leeft.

SMELTKROES VAN LOKAAL TALENT
In de catacomben van het Energie-
huis bevindt zich het epicentrum 
van de regionale muziekscene: de 

Popcentrale. Dit muzikale laboratorium is 
dé plek waar lokaal talent wordt aange-
spoord zich te ontwikkelen en zich op de 
Talent Stage te laten horen. Deze verras-
sende en vooral diverse optredens laten 
het Dordtse muziekklimaat regelmatig 
stijgen tot tropische temperaturen.

Drie keer per jaar is de kelder het domein 
van de Basement Battles. Een avond 
vol ongepolijste hiphop en indrukwek-
kende dansmoves, waarop talentvolle 
rappers en dansers de strijd met elkaar 
aangaan. Tijdens de maandelijkse Dordtse 
Songwriters Circle (elke 3e zondag) komen 
singer-songwriters bijeen om ideeën uit te 
wisselen en elkaar te inspireren. Het DJ-Café 
(elke 1e vrijdag) biedt lokaal dj-talent de 
kans hun eerste draaiuren te maken en 
skills te leren van ervaren dj’s. Zin in een 
meer eclectische middag? Bij de Alles 
mag-jam (elke 1e zondag) is iedereen wel-
kom om mee te spelen met twee ervaren 
Popcentrale-muzikanten. 

De Popcentrale biedt een ware smeltkroes 
aan muziekstijlen. Kom lekker luisteren en 
wie weet ontdek je wel een gouden keeltje 
dat over tien jaar de HMH plat speelt.

Popcentrale 
Noordendijk 148 
www.popcentrale.nl 

UITDAGENDE MUZIEK IN ’S LANDS 
OUDSTE JAZZCLUB
In de schaduw van de Grote Kerk bevindt 
zich DJS, het pareltje onder de jazzclubs. 
Met jaarlijks ruim negentig concerten 
is Nederlands oudste jazzpodium een 
levendige plek voor de echte liefhebber 
van jazz, blues, wereldmuziek én gezel-
ligheid. Zowel lokaal talent als (inter)nati-
onale grootheden betreden hier al bijna 
zeventig jaar de bühne met het beste wat 
de Nederlandse jazz-scene aan soul tot 
moderne jazz te bieden heeft.

Op alle vrijdagavonden klinkt de Blues. 
Zin om zelf mee te doen? Tijdens de 
Blues Sessies (elke 3e vrijdag) is iedereen 
welkom om mee te jammen. Meer zin om 
te dansen? Werelds! (elke 1e zaterdag) 
garandeert losse heupen op een stevig 

portie Afro, Latin, samba en salsa. 
Minstens zo dansbaar is Jazz & Beyond 
(elke 2e zaterdag), wanneer bands en 
dj’s aan de jazz nog een vleugje funk en 
soul toevoegen. Sublime FM verzorgt elke 
derde zaterdag een jazz-avond pur sang. 
JazzLab (elke laatste zaterdag) serveert 
een verrassende mix van gerenom-
meerde Nederlandse musici en lokaal 
talent. Wat rustiger gaat het er aan toe bij 
de luisterconcerten op de Jazz op Zondag. 
Op deze middagen betreedt een bekende 
Nederlandse jazz-solist of een trio met 
zanger(es) het podium. Ogen dicht en 
genieten maar. 

Jazzpodium DJS 
Grotekerksplein 1 
www.jazzpodiumdjs.nl 
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Voorliefde voor livemuziek 
Vijf Dordtse plekken die je niet mag missen!
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VOOR FANS VAN HET LEVENSLIED EN 
BIG RIVERS
Zin om uit volle borst mee te zingen met 
Nederlandse smartlappen? Dan móet je 
naar The Mood. Menig levensliedzanger 
heeft het café op de Grote Markt al op zijn 
kop gezet. Dave en Dries Roelvink zijn er zo 
ongeveer kind aan huis en ook artiesten als 
John West, Tino Martin en Hazes-imitator 
Lesley Williams zorgden voor een afgeladen 
café. Bij The Mood wordt naar hartenlust 
meegezongen, gedanst, gelachen en op zijn 
tijd - zoals een goede smartlap betaamt - 
een traantje weggepinkt. Maar er is meer 
livemuziek bij The Mood. Op de vrijdag-
avond zorgen dj’s voor jouw favoriete 
platen. Jij vraagt, zij draaien. Wel uit volle 
borst meezingen natuurlijk, je vindt zeker 
bijval van andere bezoekers. 

Op zaterdagavond zorgen coverbands 
dat je mee kunt zingen met de meest 
populaire Nederlands- en Engelstalige 
hits en klassiekers. Ook de zondagna-
middag vol blues en rock is erg geliefd. 

Vaste bezoeker is kroegtijger ‘oma Corry’ 
die steevast op de dansvloer te vinden 
is. Jong en oud staan hier naast elkaar te 
dansen en hebben samen een geweldige 
tijd. Alsof het elke zondag Big Rivers is!

The Mood 
Grote Markt 8 
www.themood.nl
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MUZIEK EN MEDITERRANE 
LEKKERNIJEN IN OUD POSTKANTOOR
Bij Restaurant/Gastrobar Post in het 
voormalige Dordtse postkantoor, zijn naast 
het gemoedelijke geluid van bestek en 
klinkende glazen, ook regelmatig jazz-
klanken en dansbare beats te horen. Om 
de anderhalve maand gaat op vrijdag de 
restaurantavond langzaam over in een 
heuse clubavond tijdens TPIF (Thank Post 
It’s Friday). Drie dj’s van het 078 Podcasts-
collectief beginnen rond een uurtje of 
negen met easygoing muziek, waarna 
ze geleidelijk het tempo en aantal beats 
opschroeven zodat Post rond middernacht 
getransformeerd is in een hippe club. 
Er wordt gelachen, gedanst op vrolijke, 
zwoele klanken, genipt aan luxe cocktails 

en schalen met tapas, crostini en andere 
mediterrane lekkernijen gaan rond. Van 
chic gejurkt tot casual in jeans en snea-
kers; je ziet het bij Post allemaal. TPIF staat 
garant voor een stijlvol avondje stappen. 
Liever overdag op pad? Dan is Post Jazz het 
recept voor een welbestede muzikale zon-
dagmiddag. Elke zes weken gaan de tafels 
in de gastrobar aan de kant en neemt een 
jazz-ensemble de vloer over. Vlij ontspan-
nen neer in een van de Chesterfields en 
laat je meevoeren op de jazzy klanken. Of 
waag als het begint te kriebelen een klein 
dansje. Je zult zeker niet de enige zijn.

Post
Johan de Wittstraat 128
www.restaurantpost.nl

ZONDAGMIDDAGEN VOL SOUL
De zondagmiddagen bij Merz zijn al dertig 
jaar een begrip in Dordrecht en omstreken. 
Menig muziekliefhebber en gezelligheids-
dier begeeft zich die namiddag naar het 
zeventiende eeuwse pakhuis aan de Korte 
Kalkhaven, om er onder het genot van 
een speciaal biertje of een goed glas wijn 
het weekend af te sluiten in gezelschap 
van funky en soulvolle live-klanken. Van 
muziekminnende tieners, vriendenclubjes 
en gezinnen tot levenslustige pensionado’s; 
jong en oud verzamelt er zich voor het 
podium. Welke band er ook staat, de voeten 
gaan altijd van de vloer. 

Merz telt veel vaste bezoekers, maar iedere 
nieuwkomer voelt zich meteen thuis door 
de gemoedelijke, persoonlijke sfeer die het 
personeel samen met de stamgasten weet 
te creëren. Informeel en ongedwongen. De 
muzikanten blijven na afloop bijvoorbeeld 
altijd hangen om uiteindelijk ook aan te 
schuiven in het restaurant. Zo staan ze het 
ene moment nog voor je op de bühne, en 
het andere moment met een pilsje naast je 
aan de bar.

Merz
Korte Kalkhaven 3
Merzdordrecht.nl

CAFÉ DE VRIJHEID

Sinds de overname staat de deur 
van café de Vrijheid weer verwel
komend open en schijnt er opnieuw 
warm licht door de glasinlood
ramen naar buiten. Binnen wordt als 
vanouds aan kaarsverlichte tafeltjes 
gekletst en gekaart. En de live
muziek is terug! Singersongwriter, 
blues, jazz, funk, rock; alle genres 
komen voorbij. Alsof er nooit iets is 
veranderd. (inclusief de befaamde 
Vrijheidtosti’s!)

Café de Vrijheid
Noordendijk  12
www.cafedevrijheid.nl
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“Dit komt door mijn beroep als goudsmid. 
Daarnaast ben ik ook benieuwd wat voor 
voorwerpen er zoal gemaakt zijn en waar-
voor ze dienden. Wellicht kan iets ouds in 
een modernere vorm weer een nieuwe 
functie krijgen.” 

GRAF MET GOUDEN PENISKOKER
Het topstuk van de tentoonstelling is een 
compleet graf -’graf 43’- dat tijdelijk in 
Dordrecht komt te liggen.  Het gaat om 
een man die naar schatting tussen de 
veertig en vijftig jaar oud is geworden. 

Het was een man met veel status, waar-
schijnlijk de leidende priester van de 
gemeenschap. In het graf lag bij de ont-
dekking meer goud dan de overige gra-
ven op het grafveld van Varna en bevatte 
onder andere een gouden peniskoker en 
een scepter.

Het is niet zomaar dat het oudste, bewerk-
te goud straks in Dordrecht is te zien. Dit 
jaar bestaat de stedenband tussen Varna 
en Dordrecht vijftien jaar en burgemeester 
Brok en zijn Bulgaarse ambtsgenoot Ivan 

Portnyh besloten tot een uitwisseling van 
de meest vermaarde ‘schatten’ van beide 
steden. Waar het oudste goud straks in 
Dordrecht te zien is, verhuist een deel van 
de middeleeuwse collectie – De Gouden 
Eeuw van Dordrecht – van het Dordrechts 
Museum tijdelijk naar Varna. 

De tentoonstelling Het Oudste Goud van 
de Wereld is van 28 oktober t/m 28 april 
2017 te zien in het Dordrechts Museum.
www.dordrechtsmuseum.nl
Foto: varna regionaal museum voor geschiedenis

Allemaal goud wat er blinkt 

Geen edelmetaal spreekt zo tot de verbeelding als 
goud. Velen roemen de schoonheid ervan of zien 
het als de meest waardevolle belegging.  Vanaf 
eind oktober is in het Dordrechts Museum de 
tentoonstelling Het Oudste Goud van de Wereld te zien, 
waarbij je je kunt vergapen aan topstukken uit Varna, 
de Bulgaarse zusterstad van Dordrecht. 

CULTUUR
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Varna, Bulgarije’s belangrijk-
ste havenstad, vormde eeuwen 

geleden – van 4800 tot 4600 voor Christus 
–  het hart van een bijzondere beschaving. 
In het Dordrechts Museum zijn straks tien-
tallen bijzondere objecten te zien uit deze 
‘Varna-cultuur’. Veel afgodsbeeldjes, werk-
tuigen en serviesgoed van been, keramiek, 
koper of natuursteen, maar ook sieraden en 
decoratieve grafgiften van goud. Heel bij-
zonder aangezien het bewerken van goud 
in die periode nog nauwelijks in zwang was.

De mensen van de ‘Varna-cultuur’ waren 
de eersten die dit konden, benadrukt 

Deborah Paalman, archeoloog en project-
leider van de tentoonstelling. “Gedegen 
goud werd al eerder gebruikt: dat is zuiver 
goud dat zo in de aardkorst voorkomt en 
dat je niet eerst uit erts hoeft te winnen. De 
mensen van de ‘Varna-cultuur’ slaagden 
erin om erts te verhitten tot hoge tem-
peraturen en wonnen er (edel)metalen 
uit. Van het koper goten ze bijvoorbeeld 
werktuigen; het glimmende goud vond 
zijn toepassing onder meer in sieraden. 
Dit deden ze al tussen 4000 en 5000 
jaar voor Christus, ruim voor de meer 
bekende Griekse, Romeinse en Egyptische 
beschavingen.”

De Dordtse goudsmid Jochen Thiele 
begrijpt wel dat mensen van oudsher zo 
gefascineerd zijn door goud. “Het zeldzame 
metaal met zijn warme gele glans maakt 
het voor ons iets van onschatbare waarde, 
een teken van luxe, macht en status. Het 
mystieke van goud is dat het niet roest. Het 
maakt het iets blijvends, iets permanents. 
Het heeft het eeuwige leven, in tegenstel-
ling tot de eigenaar van het goud.”

Hij is wat de expositie betreft vooral 
benieuwd naar de technieken die de men-
sen uit de ‘Varna-cultuur’ gebruikten om 
het goud te vormen tot de voorwerpen. 

Graf van een man met status met grafgiften van koper, vuursteen en jade, keramiek, gouden sieraden, gouden 
applicaties, platen, ringen, armbanden, kettingen en sieraden van spondylus en edelsteen. Midden 5de 
millennium voor christus, het varna grafveld, graf 43.  Foto: varna regionaal museum voor geschiedenis

Afgodsbeeld, goud, midden 5de millennium voor 
christus, het varna grafveld, graf 26. 

Ketting met een gouden amulet en 26 kralen 
van goud en mineralen, midden 

5de millennium voor christus, 
het varna grafveld, graf 97. 

0 5 cm

Varna-week 
In oktober 2016 hebben Dordrecht en 
Varna precies vijftien jaar een steden-
band. Om dat te vieren is er eind okto-
ber een ‘Varna-week’ die start met 
de tentoonstelling Het Oudste Goud 
van de Wereld. Daarnaast organiseert 
de Stichting Stedenband Varna in die 
week ook diverse andere culturele 
activiteiten waarin de Bulgaarse cul-
tuur centraal staat. Op het programma 
staan onder meer diverse muziekuit-
voeringen, een Bulgaars-orthodoxe 
kerkdienst, poppenspel, een filmvoor-
stelling en workshops volksdansen en 
Bulgaars koken. 

Kijk voor meer informatie over de 
stedenband en de Varna-week op 
www.dordrechtvarna.nl

Gouden biconische armband,  
het varna grafveld, graf 4. 
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Je kunt de taarten ook meenemen en invriezen. “Je moet er wel 
op letten dat het gebak maar drie dagen houdbaar is. Alles wordt 
gebakken zonder stabilatoren, zonder e-stoffen, helemaal puur.” 
Van den Heuvel is ook zuinig met suiker.  “Elk organisme op 
aarde brandt op glucose. Alleen eten we met zijn allen vijf keer 
teveel suiker, wel 125 gram per dag. In onze taarten zit nog maar 
een kwart van de suiker die in het recept staat. Ze zijn gezoet met 
natuurlijke fruitsuikers.” 

Puur biedt plaats aan 22 gasten. De zaak is open in het weekend. 
“Ik haal er nog geen volwaardig salaris uit, dus ik doe dit naast 
mijn baan”, legt Van den Heuvel uit. “Wij moeten het vooral 
hebben van reserveringen: dagjesmensen uit het hele land die 
van te voren hebben uitgezocht waar ze glutenvrij kunnen eten. 
Ze komen van ver: Amersfoort, Haarlem, Oostende. Die mensen 
willen vaak alles proeven. Ze komen niet om binnen tien minu-
ten weer weg te zijn.” 

Puur
Voorstraat 171  |  0787504818  |  www.puurdordrecht.nl 
Open op donderdag, vrijdag en zaterdag.

Aan het begin van de Voorstraat Noord zat ooit een 
Amerikaans eettentje: The Beatnik. Ingrid van den 
Heuvel was bevriend met eigenaresse Tish Lester. “Tish 

ging terug naar Amerika”, vertelt ze. “Ik had altijd gezegd: als 
jij ooit weggaat, wil ik het van je overnemen.” Samen met drie 
compagnons nam ze The Beatnik over en noemde het Puur, naar 
de pure ingrediënten - zonder toevoegingen - die ze gebruikt. 

Inmiddels draait Van den Heuvel de lunchroom in haar eentje, 
naast haar baan als gastouder aan huis. Thuis staat ook de 

grote keuken waar ze het voorbereidende werk doet en de 
meeste taarten bakt. Ze bakt op verzoek glutenvrij, lactose-
vrij, nootvrij, suikervrij, eivrij, vegetarisch en veganistisch. 
Alles aan ‘haar eigen’ keukengedeelte om kruisbesmetting te 
voorkomen. 

“Tish van The Beatnik bakte vegetarisch; dat hebben wij over-
genomen. Mijn dochter is lactose-intolerant en glutengevoelig, 
dus besloten we ook daar wat mee te doen. Er is veel vraag naar 
glutenvrije producten.” Alles wat bij Puur op de toonbank ligt, is 
100 procent glutenvrij. 

“Het maken van taarten en koeken; daar kan ik echt mijn ei in 
kwijt. Het eerste jaar was het echt zoeken naar goede recep-
ten en ingrediënten. Heel vaak waren de taarten toch te droog. 
Inmiddels zijn ze dat niet meer. Ik geef mijn eigen draai aan 
 (glutenvrije) recepten en gebruik vaak boekweit- of amandel-
meel, kokosolie en agavesiroop.” 

Ze heeft altijd vier of vijf verschillende soorten taart in de vitrine. 
De appeltaart en de brownies staan vast op de kaart. Voor de 
rest bakt Van den Heuvel waar ze zin in heeft. “Dat kan als je zo’n 
klein zaakje hebt. Vaak heb ik cheesecake en citroentaart, of 
wortelmuffins, chocolate chip cookies, pecantaart, veganistische 
cranberry tulband. Er is elke dag wat anders.”
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6x taart 
Heel Dordrecht bakt. Waar eet je de 
lekkerste taart van Dordrecht? 
Schrijf deze adressen gauw op zodat 
je ze niet meer vergeet, want bij deze 
zes zaken staat passie voor het bakken 
voorop en kun je gegarandeerd terecht  
voor heerlijke, huisgemaakte taarten. 

“WE DOEN GEEN CONCESSIES:
EEN SIMPEL KADETJE KAAS 

VERKOPEN WE NIET.”

PERSOONLIJK - UNIEK - DECORATIEF - VERFIJND

Bomvol Smaak: ‘Het oog wil 
ook wat’
Anoeska van der Linden: “Ik verkoop verfijnde gebakjes met veel 
laagjes en vullingen. Het zijn allemaal eigen recepten. Naast lekker, 
zijn de gebakjes ook mooi. Het oog wil ook wat. Ik hou echt van 
beeldhouwen: poppetjes maken, roosjes. Al het verfijnde werk doe ik 
met de hand. Er komt geen uitsteekvormpje aan te pas. 

Ik was altijd al een creabea. Een paar jaar geleden maakte ik voor 
mijn moeder een verjaardagstaart in de vorm van een verfpalet en 
een schildersezel met De Zonnebloemen van Van Gogh erop. Toen ik 
een foto op Facebook zette, vroeg iemand: ‘Kun je voor mij ook zoiets 
maken? Zo ben ik erin gerold.

Dit pand is van mijn moeder. De benedenverdieping stond leeg. 
Die heb ik samen met mijn broer helemaal opgeknapt. Ik dacht: 
dit is mijn kans, een winkel. In het weekend is de winkel open. De 
rest van de week maak ik taarten. Bruidstaarten maken vind ik het 
aller-leukst om te doen, daar ligt mijn passie. Het is het gevoel dat je 
ergens mee bezig bent wat voor iemand belangrijk is. Dat je aan een 
mooie dag mag meewerken.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN
Decoratietaarten, bruidstaarten, fruit baverois, chocoladeganache, 
vanille botercrème, marsepein 

Bomvol Smaak
Voorstraat 356  |  0786475695  |  www.bomvolsmaak.com

Puur: lekkers zonder gluten, 
lactose, suiker of vlees

In HR nog
vrijstaand maken

Achtergrond in HR
iets lichter
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ROMANTISCH - FRIS - HUISELIJK - AMERIKAANS

Christa’s Cookies: Amerikaanse 
zoetigheden onder nieuw bewind

Annemieke van Helden en Elleke Eijsberg: “Wij zijn allebei een groot 
fan van Christa’s Cookies. Toen zij naar Dordrecht kwam, was dat 
echt iets nieuws. We waren al een tijdje aan het fantaseren hoe het 
zou zijn om samen iets te beginnen. Toen zagen we de oproep van 
Christa op Facebook voorbij komen, waarin ze Christa’s Cookies ter 
overname aanbood. We dachten: dit is onze kans.”

Annemieke: “Ik heb een horecaopleiding gedaan en ik ben onder 
andere kok geweest. Vooral de koude kant in de keuken vind ik 
leuk. Christa gaat ons alles leren. Ik word straks helemaal door haar 
gedrild. We gaan op dezelfde voet door, maar met een eigen twist. Zo 
bakken we ook glutenvrij, suikervrij en biologisch.”

Elleke: “Ik ga altijd naar Christa als ik visite krijg. Ik krijg er een blij 
gevoel van en het lijkt me heerlijk om andere mensen ook zo’n blij 
gevoel te geven. Samen zullen we de werkvloer gaan runnen. We 
vinden het belangrijk dat iedereen wat kan eten. Daarbij willen we 
uitbreiden op de hartige kant van de high tea en een lunch van de 
dag serveren. Een tosti van boerenbrood bijvoorbeeld.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN
Millionaire’s slice, triple chocolate brownie, scones, lemon-meringue, 
honeynut, bananabread

Christa’s Cookies
‘s Heer Boeijenstraat 2  |  0788437589  |  www.christascookies.nl
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TRADITIONEEL - VERFIJND - TOEGANKELIJK - KINDVRIENDELIJK HIP - GEZELLIG - WARM - BRITS
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Van der Sterre: Dordts 
familiebedrijf pur sang
Chris van der Waard: “Zoals je Bossche bollen hebt, zo is de appel-
marijn echt Dordts. Mijn schoonvader had een bijzonder appelge-
bak bedacht en zocht een naam. Het werd appelmarijn, naar zijn 
dochter Marijn die net geboren was. Het is onze specialiteit. 

Marijn is mijn jeugdliefde. We waren dertien toen we elkaar 
leerden kennen. Ze werkte op zaterdag in de bakkerij van haar 
ouders. Mijn schoonvader heeft mij de liefde voor het bakkersvak 
bijgebracht. Op mijn zestiende ben ik de bakkersopleiding gaan 
doen. Op mijn 25ste namen we de zaak over. Wij begonnen overal 
jong aan. Dat is het mooie van het leven: je kunt het niet regisse-
ren. Er komt van alles op je pad.

Van der Sterre is bakkerij, winkel en konditorei ineen: wat we bak-
ken, kun je hier eten. Er komen mensen die iets te vieren hebben, 
toeristen, vaders en moeders op hun papa- of mamadag. Vroeger 
had je zestien bakkerijen in de stad. Wij zijn de enige banketbakkerij 
die in het centrum is overgebleven. Gelukkig zijn er andere tentjes 
bijgekomen: Christa’s cookies is Amerikaans, Coffeelicious is hip, 
wij zijn traditioneel. Je vult elkaar aan. Dat geeft jeu aan de stad.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN
Appelmarijn, grote bokkepoot, bagijnen, Vriesepleintjes, scha-
penkopjes, romeo’s

Banketbakkerij Van der Sterre
Vriesestraat 97  |  0786133286  |  www.banketbakkerijvandersterre.nl

Coffeelicious: Britse 
lekkernijen voor bij de koffie
Joan Buitenhuis-Harvey: “Mijn dochter Fiona runt Coffeelicious. Het 
idee was een lunchroom. Ze vroeg of ik wat zoets wilde maken voor 
bij de koffie. Ik begon met drie taarten. Maar het ging zo razendsnel 
met de zoetigheden, dat we er nu om bekend staan. Vaste klanten 
komen voor hun favoriete taart. De Red Velvet is een hype. Als ik aan-
kondig dat ik die ga maken, bellen er mensen op om te reserveren.

Onze taarten zijn iets anders dan anders, echt ‘Brits’. Ik heb tien jaar in 
Schotland gewoond en ik ben geboren in Donegal, Ierland. In Ierland 
wordt alles zelf gebakken. Ik ben daarmee opgegroeid. Als ik vroeger 
als kind langs de huizen liep, rook je het brood, de cake, de scones. 

Doordeweeks hebben we vijf vaste taarten. In het weekend verzin 
ik er altijd wat extra’s bij. De recepten zijn van mij. Het maken 
gebeurt door mij en de mensen achter de toonbank. Klanten 
die net uit Engeland of Ierland komen, zeggen dat onze taartjes 
precies hetzelfde smaken als daar. Vorige week nog zei een klant 
enthousiast:  ‘Je hebt een stukje Ierland naar Dordrecht gehaald’.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN
Cheesecake, worteltaart, de ‘Coffeelicious’, millionaire’s slice, 
brownies, red velvet, scones

Coffeelicious
Wijnstraat 182  |  0648100972  |  www.coffeelicious.nl
Coffeelicious heeft ook dependances in Het Hof van Nederland, 
Huis van Gijn en het Patriciershuis. 

VERS - ROBUUST - PERSOONLIJK - BETROKKEN

No38 City Bakery Café: ‘Een 
taart mag er woest uitzien’
Bertine van Leeuwen: “No38 City Bakery Café is echt een dagzaak. Het 
accent ligt op koffie. In de ochtend en middag hebben we veel taartjes. 
We gebruiken eigen recepten en bakken biologisch waar het kan. Alles 
is vers en huisgemaakt. De ingrediënten komen uit de buurt.

Soms zie je taarten waar zoveel aan gehusseld is, dat je denkt: Is het 
nog wel lekker? Bij ons liggen de kersjes niet allemaal op een rij. Een 
taart mag er een beetje woest uitzien. Het moet vooral lekker zijn en 
vers. Mijn lievelingstaart is er een met fruit en room. Fruit is zo mooi. 
Het ziet er al gauw heel goed uit, zo’n taart.

Ik vind het echt heel leuk om te bakken. Ik heb een cateringbedrijf 
gehad. Daarna kreeg ik kinderen en een ‘gewone’ baan. Nu ben ik 
terug bij wat ik het leukste vind om te doen: lekker eten maken en 
het mensen naar de zin maken. 

Onze medewerkster Martine Zijlmans stond in de finale van Heel 
Holland Bakt. Zij verzint van alles, fantastisch. We hebben Martine’s 
chocoladetaart, appeltaart van Margreet, Tilly’s roomkaastaart. Als 
alles huisgemaakt is, wordt het pas echt persoonlijk als je er een 
naam bijzet.”

GERECHTEN EN INGREDIËNTEN
New York Cheesecake, rabarbertaart, wortel-walnoottaart, short-
bread, brownies & blondies.

No38 City Bakery Café
Nieuwstraat 38  |  0788438488  |  www.no38citybakerycafe.nl
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De Biesbosch is het enige zoetwater 
getijdengebied in West-Europa waar de 
natuur zijn gang kan gaan. De ver-
binding via het Hollands Diep en het 
Haringvliet met de Noordzee zorgt er 
voor dat het water in de Biesbosch nog 
altijd zo’n 30 centimeter hoger of lager 
kan komen te staan.

Boswachter Thomas van der Es (27) is 
razend enthousiast over zijn werkplek 
waarover hij naar hartenlust blogt, vlogt en 
Twittert. “Het is vooral de dynamiek van het 
gebied die nooit verveelt. Een dennenbos 
staat er jaarrond hetzelfde bij. Hier is het een 
stuk spannender. Een storm op zee kan er 
toe leiden dat het getij hier plotseling een 
stuk hoger is.”

ECHTE MOERASSEN
Deze dynamiek zorgt volgens Van der 
Es voor een bijzonder rijkdom aan vis-
sen, planten, dieren en vogels. “Wat het 
deltagebied ook bijzonder maakt is de 
ligging. Het gebied is ingeklemd tussen 
water, de stad en de Rotterdamse haven. De 
Biesbosch is met 10.000 hectare ook heel 
groot en wordt alleen maar groter omdat 
we landbouwgrond teruggeven aan de 
natuur. Er ontstaan hier echte moerassen 
die bijvoorbeeld ook erg aantrekkelijk zijn 
voor vis- en zeearenden en bevers. Je kunt 
het een beetje vergelijken met bekende 
wetlands als de Everglades in Florida.”

Het gebied is de laatste jaren ook steeds 
aantrekkelijker geworden om te recreë-
ren. Kon je er vroeger alleen met bootjes 
en kano’s terecht, inmiddels ligt er al 
meer dan 100 kilometer wandelpad in 
de Biesbosch. Jaarlijks komen er alleen 
al meer dan 200.000 mensen naar de 
bezoekerscentra in Dordrecht en het 
Brabantse Drimmelen. Dat is nog los van 
alle natuurliefhebbers die er zelf op uit-
trekken om te fietsen en te wandelen. 

JAPANNERS OP FIETSEN
De bezoekers komen overal vandaan. 
Natuurlijk veel mensen uit Dordrecht 
en omgeving, maar ook uit de rest van 
het land en België weten velen het 

getijdengebied te vinden. De Biesbosch 
is ook een aantrekkelijke tussenstop voor 
toeristen die het oer-Hollandse decor van 
Kinderdijk en Dordrecht willen combineren 
met een bezoek aan het bijzondere natuur-
gebied. “Ik zie hier ook soms groepjes 
Japanners voorbijkomen op fietsen van de 
Stayokay”, aldus Van der Es. 

STEM OP DE BIESBOSCH
Hij heeft goede hoop dat de Biesbosch na 
de zomer tot het zeer selecte gezelschap 
van Nationale Parken van Wereldklasse 
behoort. Op dit moment wordt door 
Staatsbosbeheer, het Parkschap 
Nationaal Park De Biesbosch én het 
Wereldnatuurfonds de laatste hand gelegd 
aan een presentatie waarin alle sterke 
punten van het natuurdeltagebied aan 
bod komen. In oktober mag het publiek 
via www.nationaleparkenwereldklasse.
nl zijn stem uitbrengen op de gebieden die 
door de vakjury zijn geselecteerd. Van Es: 
“Als we winnen, dan hoop ik dat de extra 
aandacht vooral ten goede komt aan de 
bescherming van de natuur. De Biesbosch 
is een prachtige plek om te recreëren maar 
vooral om hopelijk nog heel lang te kun-
nen genieten van hele bijzondere natuur.”

Meer informatie over Nationaal Park de 
Biesbosch en alles wat er te zien en te doen 
is, kun je vinden op www.npdebiesbosch.nl

ACTIVITEITEN
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De Biesbosch:

genieten van hele 
bijzondere natuur

Nationaal Park de Biesbosch is na de zomer 
misschien wel officieel een Nationaal 
Park van Wereldklasse. Het befaamde 
natuurgebied aan de zuidrand van Dordrecht 
dingt met de andere achttien Nationale 
parken in Nederland mee om dit fel begeerde 
predicaat. De drie natuurgebieden met de 
meeste stemmen worden de komende jaren 
in binnen en buitenland gepromoot als 
iconen van de Nederlandse natuur.
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Wat heb jij met Dordrecht?
“Ik ben opgegroeid in Dordrecht maar 
geboren in Zeeland. Mijn ouders scheidden 
toen ik vier was. Mijn moeder besloot terug 
te gaan naar haar geboortestad Dordrecht 
en nam de kinderen mee.  Toen ik achttien 
was vertrok ik naar Amsterdam  voor de 
toneelacademie.  Maar toen mijn jeugd-
liefde me op een dag sms’te en vroeg of het 
nog zin had om op mij te wachten, was de 
knoop snel doorgehakt. Binnen een jaar 
woonde ik weer in Dordrecht, bij hem. Ik 
voel me hier gewoon thuis,  terwijl ik in 
Amsterdam eigenlijk altijd op visite was.”

Wat karakteriseert de stad en de inwoners? 
“Het is echt een oude stad met een eigen 
geschiedenis. Johan en Cornelis de Witt, 
Willem van Oranje, ik realiseer me vaak 
hoe belangrijk deze stad is geweest in 
de vaderlandse geschiedenis en probeer 
daar ook mijn dochters wat van mee te 
geven. Bijvoorbeeld door ze te wijzen op 
de resten van de oude stadsmuur aan de 
Spuiboulevard. Of  het huis met het naakte 
jongentje op de gevel aan de Wijnstraat, 
super grappig vinden ze dat. Je merkt ook 
dat Dordtenaren heel erg bezig zijn om 
iets van hun stad te maken. Ondanks dat 
er hier weinig studenten zijn, gebeuren er 
toch veel leuke nieuwe dingen.”

Hoe zit het met de eilandmentaliteit?
“Die is er zeker. De mentaliteit kan wel 
eens wat bekrompen zijn. Ik weet bijvoor-
beeld nog dat ik, net terug uit Amsterdam, 
hier rondliep in een groene panty en men-
sen op straat niet op konden houden om 
er iets van te zeggen. Aan de andere kant 
is er wel ruimte voor nieuwe initiatieven 
zoals het  prachtige Huis Roodenburch wat 
mede dankzij crowdfunding tot stand is 
gekomen.  Saamhorigheid hoort er hier 
ook wel bij.”

Uitgaan in je eigen stad, hoe was dat als 
jongere?
“Ik ging meestal naar Bibelot. Vanaf mijn 
14e begon het onder invloed van mijn 
oudere broer al te kriebelen, maar mijn 
moeder hield dat toen nog tegen. Vanaf 
mijn 16e mocht ik wel uit. Ik dronk niet 
of nauwelijks, hooguit wat water.  Ik 
was alleen maar de hele avond aan het 
dansen. Ik kwam ook wel in Dappen, het 
huidige De Kazerne, en in  Merz.”

Wat zijn de bijzondere plekken waar je nog 
vaak te vinden bent?
“Ik ga met vriendinnen graag naar 
filmtheater The Movies.  Een stuk taart bij 
Coffeelicious vind ik ook pure verwen-
nerij.  Villa Augustus  is ook een heerlijke 
plek om te zitten. Zeker met de kinderen. 
Die hebben daar alle ruimte. Met het gezin 
fietsen we op zondag ook wel eens naar de 
Kop van het Land om daar bij Fluitekruid 
een heerlijk vegetarisch broodje te eten. Ik 
ben geen vegetariër, ook omdat ik te wei-
nig fantasie heb om vegetarisch te koken, 
maar ik draag wel graag mijn steentje bij 
aan minder dierenleed.”

Heb je nog heimelijke genoegens in 
Dordrecht?
“Op vrijdagmiddag lunchen bij No.38 City 
Bakery Café aan het Statenplein. Ze heb-
ben daar een heerlijke achtertuin waar 
je in het zonnetje kunt zitten. Kopje thee, 
broodje geitenkaas, verse jus d’orange. 
Dat is geluk.” 
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Dordrecht door 
de ogen van...

Wie:

Astrid van Eck
Wat:
Ze speelde rollen in televisieseries als Flikken Maastricht en Penoza, maar is bovenal een gevierd toneelactrice. Komend theaterseizoen staat ze twee keer op de planken in thuishaven Kunstmin; op 20 oktober samen met onder meer Susan Visser (Gooische Vrouwen) in de voorstelling Winterbloemen. Op 2 mei 2017 keert ze terug met het beroemde Noorse toneelstuk Hedda Gabler.  

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. 

“VILLA AUGUSTUS  IS EEN 
HEERLIJKE PLEK OM TE 
ZITTEN. ZEKER MET DE 

KINDEREN. DIE HEBBEN 
DAAR ALLE RUIMTE”
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Het is deze herfst 450 jaar geleden dat de Beeldenstorm in 
delen van Nederland woedde. De rijke roomse beeldcultuur 
maakte destijds plaats voor de protestantse waarde 
van het woord. De Beeldenstorm is voor Dordrecht 
een nieuwe mijlpaal op weg naar 2020, het jaar dat we 
over acht eeuwen stadsrechten beschikken. Hoewel de 
Beeldenstorm in onze stad een briesje bleef, is het zeker 
de moeite waard om bij deze gebeurtenis stil te staan. Dat 
doen we op eigenzinnige Dordtse wijze. We vieren beeld én 
woord met BeeldenstroomWoordenstorm.   

Ze hebben een vreemde verhou-
ding. Beeld en woord kunnen 

elkaar perfect aanvullen, in prachtige 
producties en kunstwerken resulteren, 
maar even zo vaak worden ze als tegen-
polen weggezet. Wie op afbeeldingen 
focust, leest niet en vice versa. Soms zijn 
ze onderdeel van een strijd om een plek 
in boek, magazine, reclame of website. 
Wat is belangrijker, illustratie of tekst? De 
eerste vertegenwoordigt meestal frivoli-
teit en uitbundigheid, de tweede sober-
heid en degelijkheid. 

Beeldenstroom  Woordenstorm

Beeld en woord 
bijten elkaar nooit

ODE AAN BEIDE KRACHTEN 
Met de opkomst van fotografie, film, 
televisie, computers, internet en mobiele 
technologie heeft beeld gaandeweg 
alleen maar aan populariteit gewon-
nen. De samenleving is nu waarschijn-
lijk meer visueel ingesteld dan voor de 
Beeldenstorm. Toch blijft ook het woord 
onverminderd sterk. Sociale media 
staan bol van creatief en scherp taalge-
bruik. Onze stad brengt dit najaar met 
Beeldenstroom–Woordenstorm een ode 
aan beide krachten. Cultureel onderne-
mers, creatieve talenten, bedrijven en 

instellingen prikkelen de zintuigen met 
tientallen evenementen. Overal in de 
binnenstad zijn er workshops, concerten, 
kunst op straat en festivals. 

MEGAKUNSTWERKEN OP MUREN
Straatkunstproject Iconoclash geeft 
op 1 september het startsein voor 
Beeldenstroom-Woordenstorm. Op twaalf 
locaties in het centrum toveren grafisch 
ontwerpers en illustratoren onooglijke 
blinde muren om tot megakunstwer-
ken. De opdracht luidt voor alle kun-
stenaars hetzelfde: verbeeld een voor 

Dordrecht belangrijke gebeurtenis vanaf 
de Beeldenstorm. De artistieke uitwerking 
is aan de individuele deelnemers, vertelt 
Sander Brugman van Iconoclash. “We 
hebben ontwerpers die nationaal en inter-
nationaal aan de weg timmeren, gevraagd 
een bijdrage te leveren. Het zijn stuk voor 
stuk professionals die prachtig doordacht 
werk maken.”

De schilderingen van Iconoclash, een 
verbastering van ‘iconoclasm’, het Engelse 
woord voor Beeldenstorm, sieren de muren 
permanent. Ze verfraaien de binnenstad 

Beeld en woord 
bijten elkaar nooit Cultural Change  |  24 september t/m 23 oktober

Iconoclash  |  1 september t/m 23 oktober
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en weren vandalen, zegt Brugman. “Het is 
een ongeschreven regel in de graffitiwe-
reld dat je niet over topwerken heen kalkt. 
De kunstenaars starten met locaties in de 
Dolhuisstraat, Tolbrugstraat Waterzijde 
en een steiger aan de Voorstraathaven. 
Iedereen kan komen kijken hoe de schilde-
ringen ontstaan. Eind september moeten 
de tien werken gereed zijn. Daarna gaan we 
een straatkunstroute vaststellen.”

BEN IK TE MIN?
Op donderdag punk, een dag later hiphop 
en op zaterdag new folk, een kruising van 
pop- en folkmuziek. Het zit wel goed met 
het ‘protestgehalte’ van het driedaags fes-
tival It’s a Beautiful Day, dat van 17 tot en 
met 19 november in het Energiehuis wordt 
gehouden. Het overkoepelend thema is 
namelijk Ben ik te min, naar de gelijkna-
mige hit van Armand, protestzanger pur 
sang. De Beeldenstorm draaide mede om 
weerstand tegen het gezag, een onder-
werp dat zijn weg vond in volksgezang en 
eeuwen later in folk, blues, pop, punk en 
hiphop. “Het festival geeft die geschiedenis 
handen en voeten”, vertelt organisator Bas 
de Zwart. “Bezoekers kunnen zelfs kennis-
maken met geuzenliederen, protestmu-
ziek van vlak na de Beeldenstorm.”

Maar de artiesten ageren niet alleen, 
ze maken ook de verbinding. Zo 
bezoeken singer-songwriters tijdens 
Beeldenstroom-Woordenstorm middel-
bare scholen in Dordrecht en omstreken. 
Ze sporen havo- en vwo-leerlingen aan 
geëngageerde songteksten te schrijven. 
De beste inzendingen worden omge-
smeed tot liedjes. De Zwart: “Uiteindelijk 
kiezen we drie liedjes waarmee we gaan 
optreden.” 

DORDT ONDER STROOM
Het Dordtse Energiehuis presenteert een 
spetterende mix van beeld en woord met 

filmcomponist. De samenwerking leverde 
al de hit Where The Heart Is op, gebruikt 
in een reclame voor een automerk. De 
populaire band My Baby treedt later op de 
avond op en toeschouwers kunnen genie-
ten van The Eternal Me, een spannende 
combinatie van dans, beeldhouwkunst en 
klassieke muziek. Het nachtelijk woor-
dentoetje wordt bereid door de peetvaders 
van de Nederlandse hiphop: Rico & Sticks. 
Zij richtten in de jaren negentig samen 
met Delic de formatie Opgezwolle op en 
behoren inmiddels tot de beste rappers 
van Nederland. 

Van september tot en met november zijn 
er allerlei kleine en grote evenementen 
in de stad. Kijk voor achtergrond, tijden 
en locaties in de evenementenagenda op 
www.bswsdordrecht.nl. Losse kaarten en 
combitickets voor STROOM FEST zijn ver-
krijgbaar via www.energiehuis.nl of 
op    B/bswsdordrecht.

Laat Ons Juichen 
Literatuur over de belangrijkste bijzaak 
in het leven: Voetbal!
Stadion FC Dordrecht
3 september

Iconoclash
Streetart op diverse locaties in de 
binnenstad.
1 september  t/m 31 oktober

SpreekTijd
Iedere vrijdagavond lezingen door 
bekende schrijvers.
Dordrechts Museum
9 september t/m 4 november

The Eternal Me
een voorstelling met een unieke cross-
over tussen dans, beeldhouwkunst en 
klassieke muziek.
16 september - Trinitatis Kapel
23 en 24 september - Energiehuis
25 september - Kunstrand

Beeldenstorm 
Muziektheatervoorstelling
Deze voorstelling wordt letterlijk en 
figuurlijk dicht op de huid uitgevoerd. 
Musici, acteurs en zangers spelen op 
allerlei plekken in de kerk. Als publiek zit 
je er midden in.
Grote Kerk 
22,23,30 september en 1 oktober

Stroom Fest - Festival met muziek, 
toneel, beeldende kunst en film.
Energiehuis Dordrecht

23 & 24 september
Type Tour
Wandeltocht door de binnenstad van 
Dordrecht langs allerlei prachtige letters 
onder begeleiding van typograaf en 
letterontwerper David Quay.
24 september en 15 oktober

Adblock Advertising
Winkelreclame op het Bagijnhof wordt 
afgeplakt, zo wordt winkelen weer een 
surprise.
24 september t/m 09 oktober

Cultural Change
Fotoexpositie over jongerencultuur 
langs de Nieuwe Haven
24 september t/m 23 oktober

Dynamiek voor Stromingen 
Buitenexpositie met schaftwagens die 
zijn omgebouwd tot heilige huisjes.
Diverse locaties binnenstad.
1 t/m 31 oktober

Legenden & Idolen
Exposities in lege panden en etalages 
van winkeliers in de Voorstraat.
Voorstraat Dordrecht
14 t/m 11 november

De Beeldenstorm in  Muziek
Meerstemmige, vocale muziek uit de 
16e en 17e eeuw uitgevoerd door het 
Hemony Ensemble. Kaartverkoop via 
Schouwburg Kunstmin.
Energiehuis
15 oktober

#TaalClash Festival
Festival voor jongeren met de thema’s 
digiTAAL Taal & Maatschappij en veran-
derende taal.
Bibliotheek AanZet Dordrecht
21 t/m 23 oktober

Boek op Doek
Programma waarbij boekverfilmin-
gen worden blootgelegd en het publiek 
in gesprek gaat met makers van 
boekverfilmingen. 
The Movies Dordrecht
1 t/m 03 november

Gezongen woord in beeld
Moderne koorwerken als ‘Lord open our 
eyes’ en ‘Sunrise Mass’, in beeld gebracht 
door leerlingen van het Da Vinci College. 
Locatie Antoniuskerk Dordrecht
4 November

Woorden stromend door het leven
Gedichten van verschillende Nederlandse 
dichters (o.a. Ilja Leonard Pfeiffer en Joost 
Zwagerman) worden en gezongen door 
zangers van Muziekgroep Dichterbij. 
‘d oude School Dubbeldam
4 t/m 13 november 

It’s a beautiful day
Festival met new folk acts, traditionele 
folk en singer-songwriters met als 
thema protestsongs.
Energiehuis Dordrecht
18 & 19 november

het tweedaagse festival STROOM FEST. Er 
is toneel, beeldende kunst, film, interactie 
met publiek en natuurlijk veel, heel veel 
muziek. Alles is te beleven in de zalen van 
het Energiehuis. Het Residentie Orkest bijt 
op vrijdagvond 23 september het spits 
af met een pop-up klassiek concert. Er is 
geen scheiding tussen podium en zaal, 
muziek kan opeens naast de toeschou-
wers opduiken. Pierrot Lunaire 2.0 zet 
de avond voort met een mengeling van 
19e-eeuwse poëzie, 20e-eeuwse muziek 
en hypermoderne mediatechniek. 

Op zaterdag begint het festival om 16.30 
uur met een rauw duel tussen de gara-
gebands Iguana Death Cult en The Black 
Cult. Daarna is het tijd voor de interactieve 
documentaire Love Me Tinder, die online 
dating en de digitale ‘nepwerkelijk-
heid’ belicht. Beeld en woord vloeien ook 
prachtig samen bij HAEVN, een verbond 
tussen een singer-songwriter en een 

WWW.BSWSDORDRECHT.NL
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HAEVN  |  24 september

Rico & Sticks  |  24 september

Meer Beeldenstroom-Woordenstorm
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ARTIESTEN EN HIPPIES
Ooit begonnen ter ere van de opening van 
het vernieuwde Achterom en Bagijnhof, 
is Dordrecht Pakt Uit uitgegroeid tot een 
jaarlijks weekendfestijn. Deze vierde editie 
bulkt opnieuw van de traktaties voor 
jong en oud. Overal in het centrum duiken 
muzikanten en (theater-)artiesten op. Op 
zondag, tussen 14.30 en 17.00 uur, rijden 
de hippies van de beroemde musical Hair 
in een nostalgisch Volkswagenbusje door 
de binnenstad. Het kleurrijke gezelschap 
van zangers en dansers laat bekende 
hits als Aquarius en Let The Sunshine In 
door de Dordtse straten galmen. Op 25, 
26 en 27 oktober wordt de musical Hair in 
Schouwburg Kunstmin opgevoerd. Peace!  

SPRINGKUSSENPARADIJS
Natuurlijk zijn er ook vaste locaties voor 
festiviteiten. Het Statenplein, ter hoogte 
van de Nieuwstraat, wordt op zondag 
omgetoverd tot een springkussenparadijs 
voor kinderen. Er liggen niet zomaar een 
paar kussentjes, nee, er komen meter-
slange luchtgevaartes en stormbanen. De 
gaafste sprongen maak je op de klanken 
die de DJ uit zijn draaitafel tovert. De disc-
jockey heeft zijn eigen standplaats naast 
de kussens op het plein. 

OPENLUCHTVEILING
Als de hamer valt, heb jij dat heer-
lijke diner, mooie wijnpakket of ander 
smaakvol artikel uit een Dordtse winkel 

misschien wel voor een prikkie op de kop 
getikt. Winkeliers en horecaondernemers 
laten hun producten op zondag veilen. 
Het prijzenpodium staat opgesteld op het 
plein tussen HEMA en The Sting. Even 
verderop, op het Vrieseplein, kunnen 
bezoekers proeven van Dordtse delica-
tessen. Restaurants, speciaalzaken en 
foodondernemers presenteren op zondag 
hun lekkernijen op de Smaakmarkt. De 
Vriesestraat, ter hoogte van Rutte, is tevens 
het domein van de uit de kluiten gewassen 
meubelen uit de Urban Living Room, een 
project van Rotterdamse ontwerpers en 
theatermakers. 

STRAAT ZONDER RECLAME
Hoe zou het zijn als alle reclame uit het 
straatbeeld verdwijnt? Kunstproject 
AdBlock, naar het gelijknamige program-
ma dat advertenties op internet blok-
keert, beantwoordt die vraag en bedekt 
alle reclame-uitingen op het Bagijnhof. 
Gevels, etalages en straatmeubilair 
worden ontdaan van hun commerciële 
boodschappen, waardoor architectuur 
en indeling weer voor zichzelf spreken. 
Zonder al die verleidingen zie je hoe de 
stad er écht uit ziet. AdBlock, onderdeel 
van Beeldenstroom-Woordenstorm (ook 
in dit Maggezien), plakt van 24 september 
tot 9 oktober de reclames af. Start: zaterdag 
24 september, 13.00 uur.

WINKELGEBIED EN PASSAGE 
JUBILEREN
Het weekendfestijn valt samen met het 
15-jarig jubileum van winkelgebied 
Statenplein en het 10-jarig jubileum van 
winkelpassage Drievriendenhof. En wie 
jarig is, trakteert. Op zaterdag en zondag, 
van 12.00 tot 16.00 uur, zijn er gratis koffie, 
lekkernijen en alcoholvrije bubbels. Dames 
kunnen het haar en make-up laten doen 
en daarna gelijk een glamourfoto laten 
maken. Nu we toch in de wereld van glitter 
en glamour zijn beland: butlers brengen 
alle aankopen desgewenst naar de auto. 
Stylist Fred van Leer komt op zondagmid-
dag als gast op het feestje van de jubi-
larissen. Bezoekers kunnen vanaf 15.30 

uur met de BN’er op de foto. Voor die tijd 
gaat Fred van Leer winkelen met de drie 
winnaars van de selfieactie. De leukste 
inzendingen maken kans op een shopses-
sie met Fred ter waarde van € 250,-. Meer 
informatie over de selfieactie vind je terug 
op www.drievriendenhof.nl en www.
statenplein.nl.   
       
MUZIKALE AFSLUITING
De band Steely Fan blaast op zondag het 
slotakkoord van Dordt Pakt Uit op het 
Scheffersplein. De 12-mansformatie geeft 
een eigen draai aan de popjazzmuziek van 
het beroemde duo duo Steely Dan.

BIERFESTIVAL SCHUIM
Je eigen festivalglas laten vullen met de 
lekkerste exclusieve biertjes, dat kan bij 
bierfestival SCHUIM. Acht regionale bier-
brouwers presenteren op zondag het beste 
van het beste onder de overkapping van 
Otto e Mezzo aan de Vismarkt. De intree is 
vrij, bezoekers schaffen alleen een speciaal 
ontworpen SCHUIM-glas en wat muntjes 
aan. Neem plaats aan één van de pick-
nicktafels en geniet. Uiteraard zorgt Otto e 
Mezzo voor de –Italiaanse- bierhapjes. 

Dordrecht Pakt Uit 
Zaterdag 24 en zondag 25 september,van  
12.00  18.30 uur Kijk voor het volledige 
programma en alle acties op 
www.dordrechtpaktuit.nl en 
      /dordrechtpaktuit 
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Dordrecht Pakt Uit met een 
weekend vol verrassingen

Muziek, theater, entertainment, mode en hapjes en 
drankjes vind je in Dordrecht gewoon een weekend 

lang op straat. De binnenstad is op zaterdag 24 en zondag 
25 september weer helemaal in feeststemming, want 
Dordrecht Pakt Uit! Winkeliers en horecaondernemers 
laten bezoekers ervaren wat onze stad zo bijzonder 
maakt.
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9, 10 & 11 september  |  Otto Dickeplein

Rrrollend 
Tegelijk met de Open Monumentendagen kun je op vrijdag, zaterdag en zondag heerlijk 
culinair genieten tijdens Rrrollend Dordrecht. Op het Otto Dickeplein verzamelen zich tien-
tallen bonte foodtrucks die de locatie omtoveren tot een gezellig openlucht restaurant. De 
mobiele keukentjes presenteren de lekkerste gerechten, die ter plekke vers worden bereid. 
Een sfeervolle ambiance met live muziek en activiteiten voor jong en oud. 
www.rrrollend.nl

2-4 september  |  Korte Kalkhaven – bij en nabij Café Restaurant Merz

Merztival Outdoor & Zomerz 
In het eerste weekend van september is de Korte Kalkhaven het terrein voor een zomerse 
verzameling van activiteiten. Herbeleef het festivalgevoel van de zomer en geniet op vrij-
dag en zaterdag van lekkere drankjes, hapjes en live optredens. Op zondag, tijdens Zomerz, 
staan de activiteiten in het teken van ‘relaxen met waterpret’, met een heuse glijbaan vanaf 
de kade en een evenwichtsparcours in het water. Met muziek van een fijne dj een echt 
strand aan de kade dus!  
www.merzdordrecht.nl

10 september  |  Voorstraat Noord en Riedijk

Voorstraat Noord Festival 
Dit gezellige festival staat in het teken van kunst en cultuur. Tussen Voorstraat 220 en het 
einde van De Riedijk zijn er de tweede zaterdag van september tal van activiteiten. Tussen 
12.00 en 23.00 uur kun je genieten van straattheater, modeshows, singer- songwriters, 
kunst op straat, workshops, kinderactiviteiten en live muziek op verschillende podia. 
www.voorstraatnoord.nl

4 september & 2 oktober  |  Nieuwkerksplein

Kunst- en Antiekmarkt
Ook in september en oktober kun je op de eerste zondag van de maand weer op zoek naar 
bijzondere curiosa. Tientallen kramen worden bemand door kunstenaars, antiquairs, vorm-
gevers en andere creatieve ondernemers. De perfecte plek om te struinen op de zondag. Met 
die ene vondst op zak kun je daarna relaxed neer ploffen op het gezellige terras. 
www.voorstraatnoord.nl 

25 september  |  Beverwijcksplein

Pop-Up Market 
Ook dit jaar was de Pop-Up Market weer een waar succes op het Beverwijcksplein. Proef op 
25 september nog een keer de fijne sfeer op deze hippe lifestylemarkt. Het intieme Bever-
wijcksplein staat vol met leuke en originele kraampjes, speur naar leuke hebbedingen en 
geniet van lekkere & gezonde hapjes.
       /PopUpMarkt  
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Als een kind zo blij 
met eigen winkel
De Dordtse kinderkledingzaak Kind 
Zo Blij opent begin september aan 
de Voorstraat 428. Eigenaren Stella 
Koekkoek en Nelleke de Valk verhuisden 
eind augustus naar dit hoekpand tegen-
over Juffrouw Pollewop.

Een gedeelte van de bovenverdieping van 
Pollewop was een jaar lang het domein van 
Kind Zo Blij. De specialist in kleurrijke, duur-
zame kinderkleding en accessoires bouwde 
in die periode een eigen klantenkring op en 
had behoefte aan een eigen locatie. Een 

ingrijpende renovatie van het monumentaal 
pand aan de overzijde was het startpunt 
voor Kind Zo Blij. Stella Koekkoek en Nelleke 
de Valk waren meteen verkocht toen ze 
vernamen dat de eigenaar het gebouw 
zijn grandeur terug schonk. “Het is prachtig 
geworden. We beschikken nu over een 
mooie ruimte met karakteristieke elemen-
ten. De winkel is groot genoeg om klanten 
ook even aan tafel uit te nodigen. Zo kunnen 
ze even bijkomen van al het winkelen.”

www.kindzoblij.nl

Bieren bij De Tijd
De Tijd,  een begrip op biergebied,  heeft 
deze zomer zijn assortiment verder verrijkt. 
De nieuwe eigenaren Marianne Harrewijn 
en Rob van Baarle, willen naar eigen zeggen 
met de tijd mee. Ze hebben een tapinstal-
latie voor twaalf gevarieerde bieren en een 
koelvitrine voor honderd verschillende 
flesjes geplaatst.

De bierliefhebber raakt er waarschijnlijk niet 
over uitgepraat, het aanzicht van honderd 
bieren, lonkend in het vitrinelicht. En dat is nog 
maar twee derde van het assortiment, de 
overige soorten staan in een andere display. 
“Deze bieren smaken beter als ze niet zijn 
gekoeld”, zegt Rob van Baarle. “We maken 
er geen wetenschap van, het draait om het 
genieten, maar we willen onze gasten wel het 
allerbeste schenken.”
De Tijd heeft het tij mee, want gerstenat is 
hipper dan hip. Daar springen de nieuwe 
eigenaren op in met ruimere openingstijden, 
regelmatig livemuziek, een terras dat de hele 
zomer open is, proeverijen en verrassende 
bierhapjes. “In alles wat we doen, moet gast-
vrijheid doorklinken.” 

www.detijddordrecht.nl

Internationaal 
circus in 
Dordrecht
Het Oostenrijkse Circus Louis Knie geeft van 
woensdag 7 tot zondag 11 september zeven 
voorstellingen in Dordrecht. Het internationaal 
gezelschap van acrobaten, dressuuramazones, 
coureurs, illusionisten en clowns strijkt neer in 
Amstelwijck, naast het Van der Valk Hotel. Circus 
Louis Knie kiest nadrukkelijk voor spectaculaire 
artiestenacts in plaats van een show met wilde 
dieren.

Zo vervullen de ‘Skyfighters’, motorcoureurs die 
letterlijk door de lucht razen, een hoofdrol tijdens de 
twee uur durende familievoorstelling. De Afrikaanse 
Kenia Troupe excelleert in menselijke piramides, een 
Zuid-Amerikaans duo waagt zich op het Rad des 
Doods en slangenmens Katarina haalt halsbre-
kende toeren uit in een immens aquarium. Meer 
dan dertig Arabische en Friese hengsten reizen mee 
met Circus Louis Knie, dat voor het eerst Dordrecht 
aan doet. De elegante dieren vertonen hun dres-
suurkunsten in een show met muziek en speciale 
effecten. En je verwacht het niet in een circus, maar 
zelfs oer-Hollandse bonte koeien laten zien dat ze 
bijna evenveel kunnen als paarden. 

Lezers van Dordrecht maggezien kunnen 
voor halve prijs naar het circus! 
Bestel online kaarten voor categorie 1 via 
www.louisknie.nl/maggezien. 

Circus Louis Knie, 7-11 september, Europalaan 
Dordrecht (nabij Van der Valk Hotel). 
www.louisknie.nl
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Varia
Een greep uit de 
nieuwsberichten 
over Dordrecht.

Vernieuwd café voor muziekfans 
en ondernemers
De Poplounge, muziekcafé van het Dordtse 
poppodium Bibelot, start dit najaar met 
een fris gezicht. De ‘lounge’ heeft rui-
mere openingstijden en beschikt over 
een nieuw, warmer interieur. Daarnaast 
is de zichtbaarheid van het café op het 
Energiehuisplein verbeterd.

Muziek en optredens blijven de gemene deler 
van de Poplounge, maar het café is nu onaf-
hankelijk van Bibelot. Uitgaanspubliek, popfans, 
cultureel ondernemers en andere creatief 
talenten kunnen elkaar al vanaf de namiddag in 
het café ontmoeten. Er zijn werk- en overleg-
plekken om prachtideeën direct vorm te geven. 
Een bredere opzet voor de lounge stond al 
een tijdje op de verlanglijst van Bibelot, vertelt 
Lara Geense, manager van de Poplounge. “We 

willen als creatieve ontmoetingsplek voor de 
stad fungeren. Bezoekers van bioscoop en 
Energiehuis, culturele bedrijven en organisaties 
en natuurlijk publiek van Bibelot, ze zijn allemaal 
welkom voor een drankje en goede muziek.”  

Openingstijden: do - zo van 15.00 - 02.00 uur
www.bibelot.net

Dagdromen bij heldhaftige 
schoolplaten
Turen naar schoolplaten in het klaslokaal, 
menig scholier bracht er de les mee door. 
Vooral de afbeeldingen van veldslagen en 
veroveringen spraken tot de verbeelding. 
Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft de 
mooiste exemplaren voor ons verzameld in 
de expositie STRIJD!

Hij is zojuist op de loopplank gestapt. Het 
gehelmde hoofd fier omhoog, gewapend 
met schild en strijdvlag. Achter hem ligt het 
drakenschip, maar zijn aandacht gaat uit naar 
de vesting van Dorestad, tegenwoordig Wijk bij 
Duurstede. Zijn medekrijgers hebben het han-
delscentrum geplunderd en in brand gestoken. 
Komt hij de buit inspecteren of houdt hij de 
wacht bij het schip? Het tafereel getiteld ‘De 
Noormannen voor Dorestad’, in 1928 getekend 
door J.H. Isings, nodigt uit tot dagdromen. 

Het Nationaal Onderwijsmuseum in 
Dordrecht presenteert met de exposi-
tie STRIJD! tachtig schoolplaten vol zee-, 
veld-, luchtslagen en ander gekrakeel. 
Naast illustraties van beroemde histori-
sche gebeurtenissen, zijn er afbeeldingen 
van wapengekletter dat als voetnoot in 
de geschiedenisboeken belandde. Zoals 
de nagenoeg vergeten bestorming van 
Tjakranegara op Lombok in 1894, uitgevoerd 
door het Nederlandse leger. De tentoonstel-
ling bevat Nederlandse, Duitse en Deense 
schoolplaten, getekend  in de periode eind 
negentiende en eerste helft van de twintigste 
eeuw. STRIJD!, heldhaftig verleden op school-
platen, is tot en met  juli 2017 in het Nationaal 
Onderwijsmuseum te zien.

www.onderwijsmuseum.nl 

Laatste kans 
op GlassFever 
Beroemde kunstenaars en ontwerpers 
als Klaas Gubbels en Kiki van Eijk wekten 
hun  ideeën samen met glasmeesters van 
het Italiaanse eiland Murano tot leven. 
Het resultaat is de expositie GlassFever, 
die in het Dordrechts Museum, Huis van 
Gijn, Dordts Patriciërshuis en DordtYart 
wordt gepresenteerd. De meer dan tach-
tig glazen sculpturen en installaties zijn 
nog tot 25 september te bewonderen.

Glaskunstproducent en galerie Studio 
Berengo van Murano, het eiland dat 
bekend staat om zijn glas, bracht 
GlassFever in het voorjaar naar Dordrecht. 
Eigenaar Adriano Berengo werkt al jaren 
samen met toonaangevende kunste-
naars en ontwerpers van over de hele 
wereld. Zij lieten zich uitdagen hun con-
cepten in het breekbare materiaal te van-
gen. Soms vlijmscherp en spijkerhard, dan 
weer golvend zacht en aaibaar. Omdat het 
vormen van glas veel vakmanschap ver-
eist, kregen de kunstenaars hulp van de 
glasmeesters van Berengo. De sculpturen 
en installaties bevinden zich tussen de 
permanente collecties in de drie musea 
en in kunstcentrum DordtYart.

Combiticket € 20 
(met Museum Jaarkaart  € 7,50) 
incl. toegang tot alle musea. 
www.glassfever.nl
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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 /centrumdordrecht
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