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Berg je winterjas maar op en hang de paraplu in de wilgen, 
want het is lente! De tijd van regenachtige dagen en kou 
zijn voorbij. Het is mei, de zon schijnt en dus tijd voor een 
spiksplinternieuw Maggezien. Ook in Dordrecht barst de lente 
in alle hevigheid los en in de zon op het terras is het al goed 
toeven. 

De afgelopen maanden kreeg Dordrecht er een aantal nieuwe 
culinaire smaakmakers bij, die de stad nog veelzijdiger maken. 
Ook leuk, je leest in deze editie over de best bewaarde culinaire 
(tosti)geheimen van de stad. Dé trend van deze zomer. 

Ben je nog op zoek naar iets leuks voor Vader- en Moederdag? 
In tal van winkeltjes en boetiekjes in de stad slaag jij voor 
cadeaus om je vader en moeder het hele jaar door te 
verrassen. Een dagje winkelen in Dordrecht is in het weekend 
extra leuk als onze weekmarkt er staat.  En dat valt niet alleen 
de Dordtenaren op; onlangs werd de markt voor de derde keer 
uitgeroepen tot beste markt van Nederland. 

Met de komst van de lente breekt ook gelijk het festivalseizoen 
in Dordrecht aan. Traditiegetrouw bijt Wantijpop het spits af. En 
dit keer staat aan de vooravond, hitmachine en rasentertainer 
Marco Borsato op het programma.

Koningin Máxima weet de weg naar Dordrecht inmiddels al 
heel goed te vinden. Onlangs was ze  opnieuw in de stad, waar 
ze in het Dordrechts Museum een bijzondere tentoonstelling 
opende met de mooiste werken van Dordtse dierenschilder 
Aert Schouman. De collectie siert normaal gesproken de muren 
van het Koninklijk Paleis en dat maakt een bezoek wel heel 
uniek en bijzonder. 

Ook voor de nieuwe -tijdelijke- burgemeester Peter van der 
Velden heeft Dordrecht al steeds minder geheimen. De zeer 
ervaren burgervader vertelt wat hem heeft verrast in onze stad 
en welke plekken hij vooral bijzonder vindt. We houden het 
graag geheim, maar Van der Velden heeft voor de lezers van 
Dordrecht Maggezien ook nog een paar leuke tips. 
Kortom: in deze editie van het Maggezien vind je werkelijk alles 
voor een onvergetelijke lente in Dordrecht. 

Veel leesplezier! 

Redactie Dordrecht maggezien

Lente!

Van 1 december 2016 t/m 30 juni 2017

Lijn          (Zwijndrecht Veerplein <> Dordrecht Hooikade)

Lijn          (Papendrecht Veerdam <> Dordrecht Merwekade)

Elke donderdag-, vrijdag- en zaterdagavond (m.u.v. feestdagen)

4x per uur t/m 01:00 uur ‘s nachts

Waterbus Avondvaart:

Periode

Waar

Wanneer

Afvaarttijden

Waterbus heeft extra 
avondvaarten tussen Dordrecht, 
Papendrecht en Zwijndrecht.

Waterbus 
Avondvaart

Op donderdag, vrijdag  én zaterdag kun je met 
lijn 21 en 22 tot 01:00 uur ‘s nachts van en naar 
Dordrecht reizen. En je fiets mag mee aan boord!

Hierdoor heb je nog meer mogelijkheden 
om te genieten van het rijke culturele aanbod, 
uitgaansleven en restaurants in de Drechtsteden.

Tot 
01:00 uur
‘s nachtsdoorvaren!

Mede mogelijk gemaakt door:

waterbus.nl/avondvaart

Mede mogelijk gemaakt door:
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Ouders in het zonnetje
Vaders en moeders hebben vaak alles al. 
Dordrecht heeft gelukkig heel wat leuke 
winkels voor cadeaus waarmee je mamma 
en pappa het hele jaar verrast. 

EN VERDER...
39 Uitagenda

40 Varia

22
Op vakantie in eigen stad
Rondvaartboten, antiekmarkten, 
natuurgebieden van (inter)nationale 
allure; Dordrecht is Bijzonder Dichtbij. 
Kom in eigen stad alvast in de 
vakantiestemming. 

36
Marco in Dordrecht 
Van Wantijpop tot Parkies; het Dordtse 
festivalseizoen komt er weer aan. Met dit 
jaar voor het eerst een warming up met 
Nederlandse topacts van onder anderen 
Marco Borsato en Nielson, tijdens 
Live@Wantij.

1410
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Nieuw in Dordrecht
Van vulkaanwijn uit Tenerife tot street  
food to share. Dordrecht is weer een 
aantal bijzondere horecazaken rijker. 

30 
Tostitijd
Stiekem is de oeroude tosti een hip 
lunchgerecht geworden. Ook bij heel wat 
lunchrooms in de Dordtse binnenstad wordt 
op originele wijze invulling gegeven aan dé 
trend van deze zomer. 

14
Koninklijk behang
Opnieuw is het Dordrechts Museum erin 
geslaagd een bijzondere tentoonstelling 
binnen te halen. In het museum kun 
je exclusief kennis maken met het 
koninklijk behang, met fabelachtige 
dieren schilderingen van de 18e eeuwse 
kunstschilder Aert Schouman. 

34
Dordrecht door de ogen van…
Hij is de tijdelijke burgemeester van 
Dordrecht. Toch heeft Peter van der 
Velden zijn hart al verpand aan de oudste 
stad van Holland. Van der Velden heeft 
alvast wat tips voor bezoekers. 

06
Haal de zomer in huis
De lente is hét moment om de bezem 
door je verstofte huis te halen of je 
tuin zomerklaar te maken. Dordrecht 
Maggezien neemt je mee naar vijf 
plekken waar je terecht kunt voor de 
leukste spullen voor binnen en buiten. 

18
Beleef de beste markt
Onlangs werd de Dordtse weekmarkt 
voor de derde keer uitgeroepen tot 
Beste markt van Nederland. Dordrecht 
Maggezien ging op zoek naar de 
geheime ingrediënten die van de markt 
een succesrecept maken. 

In deze editie CULINAIR CULTUUR ACTIVITEITEN

16 
200 jaar onderwijs 
Was het vroeger werkelijk allemaal 
beter in het onderwijs? In het Onderwijs 
Museum geven de jaarverslagen van de 
onderwijsinspectie over de afgelopen 
200 jaar een kijk op de staat van het 
onderwijs door de jaren heen.

17 
Dordt in Cello
Eind mei staat Dordrecht in het teken van 
de cello. Je kunt kennismaken met dit 
elegante instrument tijdens een prachtig 
concertprogramma in verschillende 
zalen en op de meest bijzondere plekjes 
van de historische binnenstad. 

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



Dordrecht maggezien

De winter is voorbij, dus tijd voor een frisse voorjaarslook in huis! 
Dordrecht Maggezien neemt je mee naar vijf plekken waar je 
terecht kunt voor de leukste spullen én de beste stylingadviezen 
voor je huis, tuin of balkon. Laat de zomer maar komen!

Haal de zomer in huis

WINKELEN
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Je eigen 
indoor-jungle

De cactussen, vet- en hangplanten 
groeien zo’n beetje de woonbladen 

uit. Het mag duidelijk zijn: planten zijn hot en 
het huidige hippe interieur is  vergelijkbaar 
met een ware indoor-jungle. Ook nog op 
zoek naar die ene ultieme tropische 'touch' 
voor jouw huis? Wandel dan eens  binnen 
bij Florale Extase – een regenwoud is 
er niets bij. In deze groene oase kijk je je 
ogen uit en word je omringd door planten 
met wonderlijke namen als Lipstickplant, 
Chinese Lantaarnplant en de o-zo-geliefde 
Pannenkoekplant. Veel exotischer dan hier 
op de Voorstraat West zal het niet worden. 
“Het mag tegenwoordig gelukkig weer wat 
speelser,” legt eigenaar Eric Pannenborg uit. 
“Je ziet veel meer variatie en kleur, zowel in 
planten als potten.” Zijn winkel is daarvan 
het levende bewijs; ruim 400 planten en 
talloze potten in alle soorten en maten – van 
modern tot brocante - vullen tafels en kasten. 
Hier vind je een nét iets ander assortiment 
aan planten. Staat jouw droomplant er niet 
bij? Eric snuffelt op alle veilingen rond tot hij 
hem gevonden heeft. En tot die tijd haal jij 
met een bananenplant - gehuld in vintage 
olijfolieblik - à la minute de vakantie in huis. 

Florale Extase
Voorstraat 408
www.florale-extase.nl

Een droom van een kinderkamer
Nesteldrang beperkt zich niet 
tot vogels; ook bij menig ouder 

kriebelt het in het voorjaar om het ‘nestje’ 
onder handen te nemen. De lente is dan 
ook een mooi moment om je kinder-
kamer een metamorfose te geven. Zo 
spelen de kleintjes naar hartenlust, ook op 
regenachtige zomerdagen in een mooie 
nieuwe kamer. Bij Concept Store Dordrecht 
vind je alles om de  kinderkamer een 
eigen, unieke sfeer te geven. Eigenaresse 
Marieke Ooms speurt stad en land 
af naar kleine labels en bijzondere 
 ontwerpers, voor unieke, handgemaakte 
producten die je bijna nergens anders 
tegenkomt. Bijzondere lampen, posters, 
mobiles, dekens, vlaggetjes en talloze 

andere accessoires. Een toffe tipi-tent 
voor indoor-avonturiers of een wolken-
kussen om op weg te dromen. Alles in 
zachte kleuren en vaak in combinatie met 
blank hout. Stoere en lieve spullen met 
een Scandinavisch tintje, geïnspireerd op 
de natuur en zo veel mogelijk gemaakt 
van natuurlijke materialen. Helemaal hip: 
de houten naampuzzels met mozaïek-
steentjes in vier kleuren. Een uniek 
product waarmee je de kinderkamer 
echt helemaal af maakt. Wedden dat alle 
vriendjes willen komen spelen?

Concept Store Dordrecht | Indie-ish
Voorstraat 396 
www.indie-ish.nl
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De groenste verf, in alle kleuren 
van de regenboog

Een nieuwe kleur op meubels en 
wand, haalt zo de zomer in ’t land! 

Dit klinkt als een oude tegelwijsheid, maar 
is gewoon Hollandse schilderslogica. Dus 
waar wacht je nog op? Zet die eerste stap 
om je huis zomerklaar te maken! Al je 
meubels de tuin in, oud shirt aan en aan 
de slag met die kwast! Muurverf, hippe 
krijtverf, lak, beits of vloerverf: bij Copperant 
Pura Paint Store op de Voorstraat West 
vind je alles wat je nodig hebt om huis en 
tuin een nieuwe sfeer te geven. De grond-
stoffen van deze verf zijn 100% natuurlijk, zo 
houd je ook nog rekening met het milieu. 

En die groene verf is verkrijgbaar in alle 
kleurschakeringen die je maar wensen 
kunt. Mooi kleurtje in een tijdschrift gezien? 
Scheur uit, neem mee! Eigenaresse Cindy 
Broeders laat ‘m analyseren door haar 
kleurmachine, die vervolgens jouw unieke 
kleur mengt. Doordat alle verf snel droogt, 
perfect dekt en geurloos is, kun jij nog 
diezelfde dag genieten van je duurzame, 
nieuwe muren en meubels. 

Copperant Pura Paint Store
Voorstraat 338
www.copperant.nl

Eindeloos tafelen in de tuin 
met vrienden en familie; het is 

de ultieme manier om die fijne, lange 
 zomeravonden te vieren. Goed nieuws: 
alles wat je daarvoor nodig hebt - op 
het eten na dan - vind je onder één dak 
bij Pieters in de Dordtse Nieuwkerk. 
Niet zomaar een winkel, maar een 
waar  keuken-, kook en woonwalhalla, 
gevestigd in de  oudste Hervormde kerk 
van Nederland. Een bezoek aan deze 
bijzondere winkel, waar het  zonlicht 
van grote hoogte naar binnen schijnt, 
is dan ook een beleving op zich. In deze 
indrukwekkende ruimte vind je de 
mooiste tuinmeubelen en parasols, de 
 lekkerste kussens, bijzonder servies en 
 prachtig glaswerk voor jouw tuinfeest. 

Én het belangrijkste voor een geslaagde 
zomeravond: een complete barbecue-
uitrusting. Hans Pieters’  barbecue collectie 
is niet alleen van topkwaliteit, het ziet 
er ook nog eens mooi uit - iets dat 
 eigenlijk geldt voor alles wat je in zijn 
winkel ziet. Koop ook meteen zo’n stoer 
lederen barbecueschort met  bijpassende 
 ovenwanten, dan sta je ook nog trendy 
te grillen. De tafel mooi gedekt,  allerlei 
lekkers dat veel belovend ligt te  geuren 
op de grill, bij zons ondergang je  nieuwe 
tuinfakkels aan, en voilà: je eigen 
 midzomernachtdroom is compleet. 

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

WINKELEN

Naar de kerk voor je tuinfeest

Alles voor de  
eetbare tuin 

Met Koning Winter achter ons en de 
fijne zomer in het verschiet, is mei 

de ideale maand om je tuin zomerklaar te 
maken. En waar kun je dan beter terecht 
dan bij Vreeken’s Zaden? Al ruim 90 jaar 
weten mensen met groene én minder 
groene vingers de Dordtse zadenspecialist 
te vinden. Ton Vreekens faam rijkt tot ver 
buiten Dordrecht. Met ruim 4000 soorten 
zaden, 500 soorten bollen en even zoveel 
soorten eetbare planten vind je hier, in de 
schaduw van de Grote Kerk, werkelijk alles 
voor de eetbare tuin. Biologisch geteeld 
en van de beste kwaliteit. Reken maar dat 
je dat proeft! Neem aardbeienplantjes: ze 
staan leuk, zijn makkelijk te onderhouden 
en, oh man, die smáák! Als je nu zaait, 
oogst je binnen zeven weken je eigen 
radijsjes en worteltjes. Kweek er wat sierlijke 
groenten als rode en blonde sla bij: staat 
ook nog eens vrolijk. Een zomerbarbecue 
met een eigen oogst aan kruiden, groenten 
en fruit: wat wil je nog meer? Géén tuin 
is géén excuus, want ook jouw  dak terras 
of binnenstadbalkonnetje leent zich 
 uit stekend voor een eetbare tuin. Ton geeft 
je graag advies!

Vreeken’s Zaden
Voorstraat 448
www.vreeken.nl
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Peter de Leeuw: “Vijf jaar 
geleden zijn we in Zwijndrecht 
 begonnen met DOK. Een 

 restaurant met Frans-Mediterrane 
keuken die meegaat met de seizoenen. 
Met  daarnaast een aparte wijnbar. Het 
DOK-gevoel is een  huis kamergevoel. 
We  proberen een huiselijke ambiance te 
creëren, een intieme sfeer. Dat zit in de 
ontvangst door de mede werkers en in de 
entourage van de zaal.”  

In DOK Dordrecht zijn restaurant en 
 wijnbar gemixt in één ruimte. “We 
 hebben street food to share:  finger  food  
hapjes, zoals kroketjes en Spaanse 

delicatessen, maar ook gerechten als 
zeebaars, eendenborst en tournedos. Dat 
vullen we aan met een mooie wijnkaart, 
cocktails en gin-tonics.”

Het interieur van DOK is niet in één stijl 
te vangen: houten (sta)tafels, Portugese 
tegels tegen de wand, een bar met een 
paars dessin en tegen het plafond een 
soort donkerbruin schuim. De Leeuw 
omschrijft het als een mix van robuust, 
vintage, cognac en industrieel.  “De meeste 
mensen die het zien, zeggen: “Ok, apart...” 
Daar zijn wij blij mee; we willen ook apart 
zijn. Als ze zeggen: “Leuk”, dan zijn we 
dertien in een dozijn.”

De Spuiboulevard moet het visitekaartje 
worden voor de stad, vindt De Leeuw. 
Zodat mensen vanaf het station en 
de parkeerplaats niet meteen de stad 
in lopen, maar ook hier neerstrijken. “Wat 
dat betreft heb ik nog veel plannen voor 
de toekomst. Restaurants en lunchrooms 
zijn er genoeg in de omgeving. DOK is een 
plek waar je terecht kunt voor een late 
lunch en borrel in de avond. Je komt hier 
niet om snel weer weg te gaan; je zit hier 
wel een middagje of avondje.”

DOK Bar&Bites
Spuiboulevard 97  |  078-8432152
www.bijdok.nl

Heerlijk eten en proeven van ‘s ochtends 
vroeg tot ‘s avonds laat. Dordrecht heeft 
vier nieuwe eetgelegenheden waar je in 
de loop van de dag de lekkere trek kunt 
stillen. Met een overvloedig ontbijtbuffet, 
een verfijnde borrel of een stevige late 
night snack.

De Frans-Mediterrane keuken en 
street food in een huiselijke ambiance

Nieuw in
Dordrecht

Brandstof is energie. Een 
goede naam dus voor een 
lounge die inspiratiebron wil 

zijn voor organisatie talent, concert-
bezoekers én  flexwerkers die wel wat 
nieuwe  energie kunnen gebruiken. “Veel 
ideeën  ontstaan aan de borreltafel en zijn 
vaak al  weggeëbd als je weg gaat”, zegt 
Bibelot-directeur David van Wijngaarden. 
“Het is de  bedoeling dat hier, op deze plek, 
ideeën gaan ontstaan: een broeinest voor 
organisatietalent.” 

Ook flexwerkers kunnen terecht bij 
Brandstof.  “Dit is een plek waar je laag-
drempelig aan het werk kunt”, aldus Van 
Wijngaarden. Wie trek heeft, kan aan de 
 tostibar zelf een tosti samenstellen uit 
 vijftien ingrediënten. Voor de zoetekauw zijn 
er lekkernijen van Christa’s Cookies. “Je gaat 
niet flexwerken om dertig euro aan eten 
uit te geven”, verklaart Van Wijngaarden 
het tosti- en cookie concept. “Hier kun je 
urenlang werken en dan heb je uiteindelijk 
misschien een tientje uitgegeven.”

Voorheen was de lounge van Bibelot 
wat kaal en kil, vinden enkele be zoekers. 
Dat is nu veranderd. De lounge is 
 ‘aangekleed’. “Het ziet er gezellig uit”, 
vindt Lútien Bos, die wat aan de lange 
tafel drinkt, terwijl haar kinderen zes en 
drie jaar oud spelen in het speelhoekje. 
“Er is ook een goede drankkaart, ook voor 
mensen die -zoals ik- geen alcohol en 
frisdrank drinken.”

Vriendinnen Sanne Maasland en Vera 
Slager studeren in Utrecht. Ze  drinken een 
kopje thee aan een van de hoge tafels. 
“Ik vind het heel gezellig  geworden”, 
zegt Sanne. “Er zijn allemaal aparte 
hoekjes gemaakt waar je kunt zitten.” 
Vera vindt Brandstof ‘jong en hip’. 
“Het doet me  denken aan Utrechtse 
studentencafeetjes.”

Eetcafé Brandstof
Noordendijk 148d  |  078-8903328
www.brandstofdordrecht.nl

Nieuwe energie voor 
podiumdieren en flexwerkers
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Özgur Özen is een bekend 
gezicht in het centrum van 
Dordrecht. De eigenaar van 

het Turkse restaurant Babylon aan het 
Scheffersplein, wilde na twaalf jaar 
eens wat anders. “Babylon is een begrip 
 geworden in Dordrecht. In de zomer zit het 
terras vol. In de winter is het restaurant te 
klein. Ik heb met Babylon de top bereikt: 
verder ontwikkelen gaat niet.” 

Nulzevenacht is voor Özen een nieuwe 
 uitdaging. Hier op het Statenplein heeft 
hij het ‘complete plaatje’: een terras voor 
de deur en binnen een grote ruimte. 
De  inrichting van Nulzevenacht vrijwel 
 hetzelfde als toen het nog Gusto heette: 
lichtblauwe velours stoelen, met zwarte 
accenten en aluminium lampen. Alleen 
wordt de bar binnenkort omgetoverd 
tot cocktailbar. “Iedereen heeft tegen-
woordig een wijnbar, dus dit is weer 
eens wat anders.”

Het restaurant heeft een Franse kaart. Op 
termijn wil Özen zich onderscheiden door 
meer ‘Turkse flair’ in de keuken te brengen. 
Bij het onbeperkte ontbijt- en brunchbuffet 
op zondag is het al zover. Op een bomvol 
gedekte tafel liggen broden,croissantjes, 
pain au chocolat, yoghurt en  ontbijt granen, 
aangevuld met de heerlijkste Turkse 
 hapjes en salades: humus, feta in blader-
deeg, sucuk, walnoten, warme  gerechten 
met aubergines, tomaten en olijven. “Je 
kunt eten tot je ontploft”, aldus Özen. 

Dicht bij het ontbijtbuffet zitten opa Jan 
Wilman en zijn kleinkinderen Cheyenna 
en Valentino. “Ik kom hier graag met de 
kleinkinderen eten: het is gemoedelijk 
en vrijblijvend”, zegt hij. Kleindochter 
Cheyenna voegt daaraan toe: “Het eten is 
lekker en goed. Er valt veel te kiezen.”

Nulzevenacht
Statenplein 27  |  078-8428632
www.nulzevenacht.nl

Tegen borreltijd verandert de 
koele wijnkelder van Huis 
Roodenburch aan de Wijnstraat 

in een stemmig verlichte  wijnbar, met 
zachte okerkleurige sofa’s tegen de 
muur en kaarsjes op tafel. Glenda van 
Deutekom en Jos Wijnstekers: “Overdag 
zit hier het  petitcafé en staan er op de 
toonbank taarten uitgestald. Om vijf uur 
komen de  wijn koelers tevoorschijn en 
dimmen we de lichten.”

Vanaf een ouderwetse draaitafel 
 klinken ontspannen jaren 60 deuntjes. 
 Cover-zanger Trini Lopez zingt: ‘If I had a 
hammer…’ en ‘Quizas, quizas, quizas’ ook 
wel bekend als ‘Perhaps, perhaps,  perhaps’. 
Vijf vriendinnen en ex-collega’s uit 

Alblasserdam genieten van een High Wine. 
“Dit is de eerste keer dat we hier zijn”, zegt 
Danny. “Vooral de wijnen zijn erg goed. Ik 
vind de sfeer bijzonder; je zit letterlijk in 
een kelder. Het heeft ook iets industrieels, 
met die hanglampjes.”

De High Wine - die je van te voren moet 
reserveren - wordt vergezeld met kleine 
smaakvolle gerechtjes van de chef. Je kunt 
ook ter plekke kiezen voor een kaas- of 
chocoladeproeverij. Op de wijnkaart vind 
je biologische wijn in alle kleuren, zoals 
een vulkanische wijn uit Tenerife en een 
Bordeaux afkomstig van 25 jaar oude 
wijnstokken. Huis Roodenburch gaat voor 
kwaliteit. “We hebben ook goedkopere 
wijnen geproefd, maar die vonden we niet 

lekker”, aldus Van Deutekom. 
De wijnbar is op vrijdag en zaterdag 
geopend van vier uur ’s middags tot een 
uur ’s nachts. “Gasten verbazen zich over 
deze ruïnes. Dit is een échte wijnkelder. 
Hier werd de wijn vanaf het water naar 
binnen gerold en gebotteld, waarna het 
via de Wijnstraat op de markt kwam. 
Bijna al die wijnkelders zijn verdwenen.”

Wijnbar Huis Roodenburch
Wijnstraat 153  |  078-3030340
www.huisroodenburch.nl

Even brunchen voor het shoppen

Kwaliteitswijnen in échte wijnkelder
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Stadhouder Willem V bezat zo’n 
minidierentuin en Dordtenaar Aert 

Schouman (1710-1792) mocht de levende 
verzameling schilderen. Hij maakte een 
‘kamer in het rond’, zoals het rondom 
beschilderde behang uit paleis Huis ten 
Bosch wordt genoemd. Het resultaat is 
tijdelijk in het Dordrechts Museum te 
bewonderen. Een bijzondere tentoonstelling 
met koninklijke stukken die door Koningin 
Máxima in eigen persoon is geopend. 

Uitheemse vogels, apen, een hyena, lynx en 
olifant in een oer-Hollands plat  landschap. 
Er zijn zelfs twee Indische olifanten te zien, 

Willem V liet deze  overvaren, maar of het 
Hans of Parkie was, is niet duidelijk. 

We weten in elk geval zeker dat Aert 
Schouman de favoriete aap van de prins  
heeft vastgelegd. Het arme dier leefde 
slechts zeven maanden, maar leerde in die 
tijd wel zijn favoriete dieet van aardbeien 
en peterselie met mes en vork eten. De 
orang-oetan kreeg ook de smaak van rum 
te pakken, toen hij na een ontsnapping een 
complete fles naar binnen klokte.

EENMALIG TE ZIEN!
Een bezoek aan de expositie is zeker de 
moeite waard, waarschijnlijk is dit de enige  
kans om de panoramische ruimte te aan-
schouwen. En dát in ons eigen Dordrecht. 
Na de expositie verdwijnt het levendige 
behang namelijk weer achter de paleis-
muren van Huis ten Bosch, waar koning 
Willem-Alexander en koningin Máxima 
hun intrek nemen. De dierenkamer diende 
ooit als portaal voor de balzaal. Schouman 
plaatste de horizon op ooghoogte van 

de staande gasten, zodat ze zich in een 
bizar landschap waanden. Ongetwijfeld 
 wakkerde het talloze conversaties aan. 

Let ook op een leuk detail, want volgens 
Schouman keek een secretarisvogel van 
de Afrikaanse savanne, telkens nieuws-
gierig om een hoekje naar de zwoegende 
kunstenaar. Hij vereeuwigde het dier in 
die pose, probeer het dier maar eens te 
 spotten op het schilderij.

EEN VIRTUELE RONDLEIDING VAN 
MIDAS DEKKERS
De Dordtenaar legde ook zijn eigen leven 
nauwkeurig vast. In een aantekenboekje, 
dat is tentoongesteld, lezen we dat Willem 
V in totaal 1800 gulden betaalde voor 
de kamer in het rond. Een astronomisch 
bedrag voor die tijd. Aert Schouman was 
dan ook niet zomaar een kunstenaar, 
hij was dé flora- en faunaschilder voor 
de elite. In opdracht van de voorname 
Dordtse familie Van Slingelandt maakte 
hij  aquarellen van verblijven, parken en 

tuinen. Als het op vogels aankwam, liet 
de schilder niets aan het toeval over. Elke 
kleur en elk pootje, snaveltje en staart-
veertje werkte hij tot in detail uit. Bioloog 
Midas Dekkers en vogelkenner Nico de 
Haan onderschrijven de minutieuze 
methode van Schouman. De twee natuur-
liefhebbers voorzien bezoekers via een 
tablet van verhalen en details. 

VOGELS SPOTTEN
Kinderen en hun familie kunnen in het 
museum gewapend met een doe-boek 
en koffer op jacht naar vreemde vogels 
en andere bijzondere dieren. Bezoekers 
die met achttiende-eeuwse ogen naar 
Dordrecht willen kijken, kunnen de 
Schouman Stadswandeling volgen. De 
routekaart is gratis bij Het Dordrechts 
Museum verkrijgbaar. 

Ook buiten vallen er vogels te spotten. 
Natuurlijk in de lucht, op het gras, in de 
bomen, maar kijk vooral eens naar de 
vensters in de binnenstad.

THUIS IN DORDRECHT
Ook leuk, je kunt nu zelfs meehelpen 
met het aankopen van een hele reeks 
kamer behangsels van Schouman. Dit kan 
door het doen van een donatie. Je koopt 
dan fictief één van de elementen uit een 
kamerschildering. Op thuisindordt.nl vind 
je informatie over hoe je kunt doneren.  
Zo houd je de doeken permanent thuis  
in Dordrecht.  •

Wie rijk en beroemd was in de achttiende eeuw, toonde 
zijn goede smaak met exotische flora en fauna. Voorname 
families bezaten stijlvolle kasten met opgezette dieren 
en wezens op sterk water, waar ze zich samen met hun 
gasten over verwonderden. Maar niets kon tippen aan het 
echte werk, een zogenaamde menagerie.

Koninklijke dierenkamer eenmalig te zien

Vreemde vogels

De expositie ‘Koninklijk Paradijs –  
Aert Schouman en de verbeelding 
van de natuur’ is t/m 17 september te 
zien. Entree € 12,-. Speciale Schouman 
arrangementen: met koffie en gebak  
€ 15,-, lunch € 27,50 of incl. koffie, 
gebak én lunch € 32,50. 
www.dordrechtsmuseum.nl 
www.thuisindordt.nl
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Het onderwijsverslag geeft een 
prachtig kijkje in onze samen-

leving door de jaren heen. Inspecteurs 
leggen namelijk niet alleen de prestaties 
van leerlingen en onderwijzers vast, ze 
houden ook gedrag en ontwikkeling in het 
oog. Zo spraken ze omstreeks 1900 hun 
bezorgdheid uit, over drankzucht onder 
scholieren en vaders. Een waarschuwend 
pamflet was dan ook onderdeel van een 

schoolinschrijving. Drankmisbruik bij 
tieners is nu nog een maatschappelijke 
kwestie, iedereen kent vandaag de dag de 
campagne NIX18. 

Bezoekers van de expositie ‘Dit  heilzaam 
toezigt’ zien de onderwijs verslagen 
 ontwikkelen, van gedetailleerde 
 beschrijvingen in sierlijk handschrift, naar 
kleurrijke staafdiagrammen en tabellen. 

De verslagen behandelen zware thema’s, 
Mammoetwet en het speciaal onderwijs, 
maar ook onderwerpen die nu wat knullig 
overkomen. Zoals het vraagstuk: schrijven 
we schuin of in blokletters? 

De kleine schrijnende en humorvolle 
verhalen springen eruit. Een inspecteur 
noteerde het gebrek aan schoeisel en 
voedsel als redenen voor verzuim. In een 
ander geval miste een leerling de les, 
omdat hij de buurman moest helpen de 
koe uit de wei te halen. Bij een bezoek 
aan de expositie kom je ongetwijfeld 
 onderwerpen tegen die herkenbaar zijn uit 
je eigen jeugd.

Dit heilzaam toezigt, 200 jaar 
Onderwijsverslag, te zien t/m 30 september 
2017 in het Nationaal Onderwijsmuseum, 
Burgemeester de Raadtsingel 97. 
Geopend: ma t/m za 10.00 tot 17.00 uur, 
zon- en feestdagen van 11.00 tot 17.00 uur. 
www.onderwijsmuseum.nl

Dordrecht verwelkomt tijdens de 
vijftiende editie van het muziek-

evenement onder meer de befaamde 
cellisten Pieter Wispelwey, Joachim 
Eijlander en Geneviève Verhage. Zij spelen 
samen met topmusici als pianist Paolo 
Giacometti en zangeres Nynke Laverman. 
Laverman brengt op vrijdagavond 26 
mei in de Trinitatiskapel haar nieuwe 
album Wachter ten gehore. Een dag eerder 
 openen Wispelwey, het Vlaams Radio 
Koor en stadsorganist Cor Ardesch samen 
het festival in de Grote Kerk. Bezoekers 
kunnen dan genieten van een magistrale 
 uitvoering van Bach. 

Overal in de binnenstad klappen 
 amateurcellisten op straat hun stoeltjes 
uit, om hun kunsten te vertonen. Zo is 
het cellofestival -dit jaar omgedoopt tot 
Dordt in Cello- dertig jaar geleden ook 
begonnen. Amateurmuzikanten kregen 
de kans om masterclasses en workshops 
van professionals te volgen. Het  educatief 
programma maakt nog altijd deel uit 
van het festival, maar de concerten staan 
inmiddels centraal. En zeg nu zelf, muziek 
klinkt nog mooier tegen het décor van 
Hollands oudste stad. Het slotconcert 
vindt op zondagmiddag 28 mei in de 
Kloostertuin plaats. 

Alle artiesten komen dan samen voor een 
muzikaal afscheid in een bloeiende tuin. 
Kan het nog romantischer…? Ben je minder 
bekend met het geluid van de cello, maar 
ben je wel nieuwsgierig geworden? Kom 
dan luisteren naar één van de gratis 
concerten. 

Dordt in Cello, donderdag 25 mei –  
zondag 28 mei 2017. O.a. in Grote Kerk, 
Trinitatiskapel en Energiehuis. 
Volledig programma en kaartverkoop 
op www.dordtincello.nl

Veel mensen herinneren zich de man of vrouw die plotseling achterin de klas zat. Deze ‘mystery 
guest’, druk noterend op een blokje, was de onderwijsinspecteur. Zijn of haar bevindingen 
kwamen in onderwijsverslagen die jaarlijks aan de minister werden aangeboden. Het Nationaal 
Onderwijsmuseum heeft twee eeuwen van verslaglegging (1817-2017) verzameld en er de 
mooiste verhalen uitgelicht. Sommige zijn razend actueel.

Brommende geluiden weerkaatsen tegen de eeuwenoude 
muren van de Grote Kerk. Akkoorden harmoniseren met de 
Kloostertuin in lentebloei en Brahms klinkt in de Lutherse 
Trinitatiskapel. De Dordtse binnenstad is van 25 tot en met 28 
mei weer het décor voor celloconcerten in de middag, avond 
en nacht. Het festival ter ere van het strijkinstrument met zijn 
kenmerkende klanken, heet vanaf nu Dordt in Cello.

Twee eeuwen onderwijs in jaarverslagen

Over drankzucht en schuinschrift

Dordt in Cello op 25 mei van start

Warme klanktapijten in Hollands oudste stad
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Vrijdagmorgen half acht is het al een 
drukte van belang op de Dordtse 

weekmarkt. Marktkooplieden zijn nog druk 
bezig om de puntjes op de ‘i’ te zetten wat 
de inrichting van hun kraam betreft. Maar 
de eerste klanten zijn er al om nog voor het 
weekend een lekker stuk kaas in huis te 
halen, de broodvoorraad aan te vullen of het 
huis op te fleuren met een mooi boeket. 

“De vrijdagmarkt is een typische bood-
schappenmarkt”, vertelt marktbeheerder 
Angela Kooijman. “De klanten zijn er dan 
vroeg bij en de markt is ook een uurtje 

eerder dicht, om vier uur ’s middags. Op de 
zaterdagmarkt komen heel veel  gezinnen 
en toeristen af.” “Maar het komt dan wel 
wat later op gang, want de kinderen 
moeten eerst naar de sportclub en daarna 
is het tijd voor een visje of patat”, vult Ruud 
de Dreu aan. 

GEVARIEERD AANBOD 
Hij staat al bijna twintig jaar als markt-
meester aan het roer van markten en 
 kermissen in de regio. Dit is niet de eerste 
titel voor beste markt van Nederland die hij 
in de wacht sleept. In 2002 en 2004 is het 

ook gelukt om de titel te veroveren en vijf 
jaar geleden werd de markt   genomineerd. 
Het geheim volgens De Dreu? “Hier zul je 
 weinig lege plekken zien. Met 65  koop lieden 
die gemiddeld drie kramen bezetten, is 
er een gevarieerd aanbod. De markt is 
misschien niet in alle opzichten goed-
koop, maar je vindt hier wel écht  verse 
 producten die je in een doorsnee winkel niet 
gauw tegenkomt, zoals biologische zuivel. 
Daarnaast hebben we bijvoorbeeld ook een 
kraam die  hoofddoeken verkoopt. De markt 
gaat mee met de tijd en past zich sneller 
aan dan welke winkel ook.”

Beleef de beste markt  
van Nederland!
De Dordtse weekmarkt werd onlangs uitgeroepen tot beste markt van Nederland. 
Al jaren is de bonte mix aan geuren, kleuren en smaken een magneet voor 
mensen van ver buiten de stad. Het succes heeft vele vaders, al maken sommige 
marktkooplieden een bezoekje aan de markt extra bijzonder. 

"OP DE 
ZATERDAGMARKT 
KOMEN VEEL 
GEZINNEN EN 
TOERISTEN AF."

1918

»



Dordrecht maggezien

GEZELLIG DAGJE UIT
Ook de nabijheid van parkeergarages voor 
de auto en een gratis fietsenstalling in 
het pand waar vroeger de V&D zat, zorgt 
er volgens Kooijman voor dat de Dordtse 
weekmarkt een aantrekkingskracht heeft 
tot in de wijde omgeving van de stad. “De 
laatste jaren hebben we ook bewust meer 
kraampjes met hapklare etenswaren toe-
gevoegd. Zo wordt de markt echt onderdeel 
van een gezellig dagje uit in Dordrecht, 
waarbij we ook profiteren van de groeiende 
belangstelling van toeristen voor alles wat 
onze stad te bieden heeft.” 

KOEKJE ERBIJ? 
Van spritsen tot bitterkoekjes en van 
 speculaas tot pindarotsjes. Het leven van 
Evelien Stooker (40) draait al bijna 25 jaar 
om koekjes en ander klein gebak. Sinds 
twee jaar is ze eigenaar van koekkraam 
Van Luijk, die op vrijdag op de Dordtse 
weekmarkt staat. Daarvoor werkte ze al 
sinds haar zestiende voor de naamgever 
van de kraam, die al meer dan een halve 
eeuw de markt in de oudste stad van 
Holland aandoet. 

Hoewel de schappen in de supermarkt 
ook vol liggen met koekjes, mag Stooker 
 wekelijks rekenen op een  aanzienlijke 
schare fans van het kleine gebak. Alle 70 
soorten koekjes en gebak die ze  wisselend 
door het jaar heen in haar kraam heeft 
liggen, worden zelf  gebakken in de eigen 
bakkerij in Oud-Beijerland. “Wij  hebben 
nog de roomboterkoekjes uit groot-
moederstijd. De koekjes die je in de 
supermarkt vindt, zijn hoofdzakelijk met 
margarine of een mengsel van margarine 
en roomboter gemaakt. Als je onze koekjes 
hebt gegeten, wil je niets anders meer.” 

Over de koekjessmaak van de inwoners 
van Dordrecht hoeft ze niet lang na te 
 denken: “bitterkoekjes en gemberkoekjes.”

VEEL VOOR WEINIG EN ZELDEN…
De groentekraam van Youssef Abdellati 
(31) pik je er van een afstandje zo uit. 
Niemand op de Dordtse weekmarkt heeft 
zo'n grote baard als Abdellati, en met zijn 
harde stem overtreft hij iedere markt-
koopman die in zijn omgeving staat. Het 
gonst van de bedrijvigheid rondom zijn 
kraam, waar klanten onder een grap en 
een grol een nog scherpere prijs proberen 

te bedingen. Met een milde grijns troeft 
hij zijn klanten af op de kennis over de 
vaderlandse geschiedenis, die hij zo voor 
handen heeft: “Weet jij waar het beeld van 
Piet Hein staat? Nee, niet in Vlissingen, 
daar staat De Ruyter. Piet Hein staat in 
Delfshaven.”

Het verhaal achter zijn succes? “Veel 
voor weinig en zelden chagrijnig”, grapt 
Abdellati, wiens vader 45 jaar geleden als 
marktkoopman begon. “De liefde voor de 
markt is bij mij aangeboren.” En waarom 
de Dordtse weekmarkten het zo goed 
doen? “Het is hier geen rommeltje. Je moet 
je waren wel op een goede manier bij je 
klanten aanprijzen anders kopen ze niets.” 
Het meest in trek bij de groentekraam is 
het fruit. En dan is er natuurlijk nog het 
Marokkaanse brood. Brood? Bij een groen-
tekraam? “Jazeker, daar is veel vraag naar 
en er is in de wijde omtrek geen winkel of 
markt die het aanbiedt.”

NIET TE NEGEREN BLOEMENPRACHT
Het is lastig om Erica Kandel (43) te 
 negeren, als je net op het punt staat om op 

huis aan te gaan. Met een stralende glim-
lach neemt de blondine elk spoortje twijfel 
weg om toch nog een fleurig boeketje mee 
naar huis te nemen. Ze is als geen ander 
in staat om met iedereen een leuk praatje 
te maken over het weer, de kinderen of de 
vermoeidheid na een lange week werken. 
“Het leukste vind ik het contact met de 
mensen. Dordrecht is echt een dorp. Het is 
geen makkelijke stad, maar Dordtenaren 
zijn niet krenterig. Als de kwaliteit van de 
bloemen maar goed is.” Kandel is nooit te 
beroerd om met de aanwezige bloemen-
pracht iets bijzonders in elkaar te draaien, 
zoals op het laatste moment regelen van 
een bruidsboeketje. “Ik heb zelfs altijd 
een paar rouwtak houders bij me, voor als 
mensen net vervelend nieuws hebben 
gekregen.” Al op haar vijftiende kwam ze 
in dienst bij bloemenbedrijf Huijgen, als 
stagiaire. Nu vormt ze samen met naam-
gever John de directie. Ze kan er zelf wel 
om lachen. “Bloemen zijn echt mijn passie. 
Je wordt er niet rijk van, maar je krijgt er 
zoveel voor terug. Mensen  vertellen me 
alles, de leuke dingen, maar ook de seri-
euze zaken.”  •

WINKELEN

2120

"DE MARKT IS ECHT ONDERDEEL VAN EEN 
GEZELLIG DAGJE UIT IN DORDRECHT."

Op 15 maart sleepte Dordrecht de 
titel ‘Beste Markt’ in de wacht in de 
categorie ‘grote markten’. Dordrecht 
liet daarmee Enschede en Den Haag 
achter zich.

De Dordtse weekmarkt begint zowel 
op vrijdag als zaterdag om 08.00 uur. 
Vrijdag sluiten de kramen om 16.00 
uur, zaterdag een uurtje later.
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Korte vakantie in eigen land? Wat dacht je van eigen stad. 
Alles bij de hand, geen stress om werk op tijd af te hebben, 
gezeul met koffers en gedoe met hotels. Gewoon op je 
eigen tempo genieten van het moois dat Dordrecht te 
bieden heeft. Uitjes die stedentrips bijzonder maken, kun je 
ook hier beleven. We geven zes inspirerende tips.

Tips voor 
Dordtse trips

Tijdens een stedentrip naar Parijs ontbreekt vrijwel nooit 
een bezoek aan de Notre Dame. Maar heb je onze eigen 
"Dordtse Dom" al eens bezocht?

Bijzonder is dat de toren meer dan twee meter uit het lood 
staat. Overhelling was vanaf de herbouw in de vijftiende eeuw 
een probleem. De toren van de Grote Kerk, die 108 meter hoog 
moest worden, bleef dan ook op 65 meter steken. De stompe 
toren helt al decennia niet meer verder voorover, dus je kunt ‘m 
gerust beklimmen. Met 275 traptreden pak je meteen een leuke 
training mee. De inspanning wordt beloond met een adem-
benemend uitzicht op de binnenstad, het drierivierenpunt, de 
Biesbosch en bij helder weer zelfs de Utrechtse Dom. Kijk gelijk 
ook even naar het bijzondere uurwerk, in 1624 gemaakt door 
Dordtenaar Jan Janszoon.

De alligators ontbreken maar als getijdegebied zijn er 
wel degelijk overeenkomsten met het bekende park 

in Florida. Niet voor niets werd de Hollandse Biesbosch kort 
 geleden uitgeroepen tot Nationaal Park van Wereldklasse! 

Tienduizenden watervogels broeden en voeden er. En zelfs de 
machtige zeearend heeft het natuurgebied als overwinterplaats 
uitgekozen. De vogels en alle andere dieren, zoals reeën en 
bevers, zijn uiteraard op hun rust gesteld, maar je kunt ze zien 
en horen door een vaartochtje met één van de fluisterboten te 
maken. Ook gecombineerde excursies zijn mogelijk, bijvoor-
beeld de Bevertocht, waar je eerst door het BeverBos wandelt 
en dan per fluisterboot beverburchten verkent. Speciaal voor de 
tentoonstelling van Aert Schouman in het Dordrechts Museum 
-ook in dit Maggezien- biedt Biesboschcentrum Dordrecht 
drie vogelvaarexcursies aan. Tijdens de Familie Vogeltocht ga 
je per boot op zoek naar de meest voorkomende exemplaren. 
Vroege vogels kiezen voor de Avontuurlijke Vogeltocht of Vroege 
Kanotocht. Je bent dan voor dag en dauw op pad en hoort de 
Biesbosch ontwaken.

Familie Vogeltocht,  t/m 17 september, € 11,20 volwassenen, 
€ 8,40 kinderen t/m 16 jaar / Avontuurlijke Vogeltocht, t/m 24 juni, 
€ 17,50 volwassen, € 13,10 kinderen t/m 16 jaar / Vroege Kanotocht, 
t/m 2 september 2017, € 15,40 volwassenen, € 11,60 kinderen t/m 
16 jaar. Overzicht alle vaar- en wandeltochten en reserveren:  
www.biesboschcentrumdordrecht.nl

De Everglades
in je achtertuin

Toren beklimmen: di t/m za van 10.30 - 16.30 uur (april t/m  oktober), 
via de ingang van de kerk. Toegang: € 1,-, kinderen van 5 t/m 12 jaar 
€ 0,50, tot 5 jaar gratis. Groepen van 10 personen of meer minimaal 
twee dagen van te voren aanmelden. 
www.grotekerk-dordrecht.nl

Een vleugje Parijs
in Dordrecht

ACTIVITEITEN
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Venetië staat bij velen op het verlanglijstje als 
 romantische bestemming. Pal achter de Grote Kerk ligt de 
Leuvebrug en ook hier kun je dat gevoel krijgen, maar dan 

in eigen stad. Je kunt er via de steiger in één van de schitterende 
houten boten van de Dordtse broers Barone stappen. Reserveren 
is aan te raden, want de rondvaarten van Imbarcazione Barone 
zijn gewild. De kapiteins van dienst hebben Venetiaanse roots 
en dat komt goed van pas in een waterstad als Dordrecht. Ze 
vertellen je uiteraard alles over de monumenten waar je langs 
vaart. Om het vakantiegevoel helemaal af te maken, kies je voor 
een arrangement met een lekker glas Prosecco. Een alternatieve 
opstaplocatie is de Wijnbrug, achter visrestaurant De Stroper. Daar 
meert ook rondvaartboot De Dordtevaer af en aan. Reserveren 
is voor deze rondvaart niet nodig, hij vertrekt elk uur. Ten slotte 
zijn er de watertochten in de Zweedse mahoniehouten boot van 
Wijnhavenvaart. De rondvaart begint in de stadshavens en voert, 
als je dat wilt, door de Biesbosch. Picknickmand mee!

Tijdens een kort bezoek aan een andere stad wil je graag 
zoveel mogelijk zien en dat levert vaak vermoeide 
benen op. Wil je dat voorkomen? Verken de stad dan per 

elektrische Ninebot, een Segway-achtig voertuig. Je stuurt de 
Ninebot door naar voren, achteren en zijwaarts te bewegen. 
Stadsgids en ondernemer Josh Steeds geeft van te voren een 
heldere rij-instructie. Je ziet de eeuwenoude stad vervolgens 
vanaf een hypermodern mobiel aan je voorbij glijden. De route 
voert door straatjes, over bruggen, langs haventjes en over 
pleinen. De gids houdt af en toe halt en vertelt iets over beziens-
waardigheden als Het Hof, de Nieuwe Haven en het Stadhuis. 
De Ninebot rijdt op z’n snelst 16 km per uur, maar meestal ga je 
langzamer in de binnenstad. Genoeg tijd om ontspannen om je 
heen te kijken. Naast een tocht door het centrum van de stad, is 
er een natuurtour door de Biesbosch. Heerlijk in de buitenlucht. 

Aan de achterzijde van Dordrecht CS vind je het 
Weizigtpark. Je kunt er relaxen onder het groen,  wandelen 
en hardlopen. Dordtenaren kennen de stads boerderij 

in het park vast nog wel van schoolexcursies en uitjes met 
familie. De boerderij bestaat uiteraard nog, maar bevindt zich 
inmiddels in een innovatief klimaatneutraal gebouw, waar je 
de zuinige  installaties in actie kunt zien. Het Weizigt Natuur- en 

Milieucentrum is uitgegroeid tot een duurzame spil in de 
regio. Je bent gerust een halve dag zoet met bezoeken aan de 
 boerderij,  bijenstal, volière, tuinen, klimaatkas en het vernieuwde 
Aquarama. De felblauwe (onder)waterwereld werd twee jaar 
geleden door de populaire Dordtse bioloog Freek Vonk geopend. 
Bezoekers volgen in het Aquarama de weg van het water, van zee 
en rivier, naar stad tot eigen badkamer en keuken.   

Stadsboerderij Weizigt, de tuinen, Aquarama en de rest van het 
 terrein zijn dagelijks geopend van 9.00 – 17.00 uur. Toegang: gratis.

Iedereen heeft ergens in huis wel een "snuisterij" dat is 
gekocht tijdens een vakantie.  Bij de Dordtse Nieuwkerk, 
die dateert uit het jaar 1175, kun je iedere eerste zondag 

van de maand terecht voor speciale cadeaus tijdens de Kunst- en 
Antiekmarkt. Struin op je gemak langs de tientallen stands met 

beelden, schilderijen,  lampen, sieraden, retro en curiosa. Of ga 
als volleerd antiekjager meteen bij de opening, om 10.00 uur, op 
zoek naar het item dat je al zo lang wilt bemachtigen. Koffie, thee 
en een hapje en drankje vind je ook op het Nieuwkerksplein. Een 
perfect uitje voor de zondag.

Kunst- en Antiekmarkt Nieuwkerksplein e.o., op zondag 7 mei, 
4 juni, 6 augustus, 3 september en 1 oktober, 10.00 – 17.00 uur. 
www.voorstraatnoord.nl/kunst---antiekmarkt

Venetië van 
het Noorden

Dordrecht per Ninebot: E-Motionss, Voorstraat 239 Dordrecht, 
06-400 227 99. Historisch Dordrecht € 30,- p.p. (75 minuten 
incl. instructie). Hollandse Biesbosch € 35,- p.p. (75 minuten incl. 
 instructie). www.e-motionss.com 

Met gemak 
door de stad

Ons eigen Vondelpark
Curiosa en brocante 
uit heel europa

Verschillende rondvaarten: Imbarcazione Barone, kleine boot, 1 uur 
€ 65,- (max. 4 pers.). www.i-barone.weebly.com / De Dordtevaer 
€ 7,50 p.p. www.destroper.nl / Wijnhavenvaart, reserveren, vanaf 
€ 65,- (max. 6 pers.). www.wijnhavenvaart.nl  

Sfeer en historie geven altijd karakter aan een stad en Dordrecht 
heeft daarvoor verschillende wandelingen voor je in de 
 aanbieding. De route ‘Langs kapers, kopers en kunstenaars’ 
laat je kennismaken met het rijke artistieke- en handels-
verleden van Dordrecht en met de wereldberoemde schurken 
die er woonden. De tocht ‘Macht & Pracht’ brengt je via Het Hof, 
waar de basis voor het huidige Nederland werd gelegd, naar alle 
hotspots en huizen van historische beslissers. Houd je meer 
van kunst en curiosa kijken en kopen? Dan is Kunstrondje Dordt 

echt iets voor jou. Het rondje leidt wandelaars langs 61 galeries, 
antiek-  en curiosazaken, musea en bijzondere horecagelegen-
heden. Kinderen en hun ouders kunnen samen de stadscode van 
Dordrecht proberen te kraken. Speurders wandelen van de Grote 
Kerk naar het Groothoofd en beantwoorden vragen.   

Wandelroutes en informatie zijn te downloaden op 
www.voorstraatnoord.nl/wandelroute.html. Kunstrondje 
Dordt: www.voorstraatnoord.nl/kunstrondje-dordt.html. 
Kinderspeurtocht Kraek den Code is verkrijgbaar bij Intree, 
Spuiboulevard 99, Dordrecht. www.intreedordrecht.nl

Waan je in het verleden
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De chocolade van ’nJoy Chocolate weet alle zintuigen te 
prikkelen. In dit chocoladeatelier kies je uit meer dan zestig 

soorten bonbons en pralines, gemaakt van maar liefst  twintig 
 verschillende soorten chocolade. De cacaobonen die ze hier 
gebruiken komen uit alle uithoeken van de wereld. Elk soort heeft 
zijn eigen unieke karakter, smaak en aroma. De chocolades die je 
hier proeft variëren dan ook van ‘gewoon’ zoet of bloemig tot hartig 
en alles wat daartussen zit. Voor het exclusieve ‘Gouden Palet’ 
worden chocolades van één plantage en één oogstjaar gebruikt; de 
absolute top in chocoladeland! Bij ’nJoy verras je je moeder op een 
sensationele smaakbeleving die ze niet snel zal vergeten. 

Voorstraat 320  
www.njoychocolate.nl

Zet je ouders in het zonnetje
Moeder- & Vaderdag staan weer voor de deur. En we horen je denken: wat voor origineel 
cadeau verzin ik deze keer? Ter inspiratie zetten we in dit artikel een aantal leuke winkels 
voor je op een rij. Feestdag of niet, jij slaagt zeker voor een uniek cadeau.  

WINKELEN

De luxe verzorgingsproducten van Rituals transformeren je 
moeders badkamer tot een echte hammam. Deze heerlijk 

geurende winkel verhuisde onlangs naar een groter pand en biedt 
nu nog meer ruimte voor verwennerij. Hier vind je alles voor een 
ultiem verzorgingsritueel. Een lekkere doucheschuim, romige 
bodycrème of een scrub van Himalayazout; alle producten staan 
garant voor een op-en-top relaxmoment. Verleidelijke geuren 
nemen haar mee naar India, het Midden-Oosten of het Japan van de 
onvergetelijk geurende kersenbloesem. Vergeet niet te vragen naar 
de limited edition geurlijn voor Moederdag! 

Statenplein 42A  
www.ritualsdordrecht.nl

Zin om je vaders garderobe op 
te vrolijken? Bij 7camicie  vind je 

Italiaanse overhemden in precies het model 
en de kleur die hij (of jij) leuk vindt. Casual, 
zakelijk of chique, effen of met een leuk 
motiefje. Italiaans, Frans, button-down 
of Koreaans; ook qua kragen is er keuze 
genoeg! Alles in maat XS tot 6XL. En – niet 
geheel onbelangrijk - allemaal ‘easy iron’, 
dus geen gehannes met een strijkijzer.  

Vriesestraat 67  
www.7camicie.com

Een duizelingwekkende 
 hoeveelheid kleuren schittert 

je van alle kanten tegemoet, wanneer 
je binnenstapt bij Lades. Dit is dé plek 
als je op zoek bent naar een bijzondere 
 ketting of ander mooi mode accessoire. 
Van blingbling, strak design tot chique: 
je vindt het er allemaal. Tip: neem je 
moeders  lievelingsshirt even mee en zoek 
samen met eigenaresse Francis naar een 
 bijpassend sieraad of sjaaltje.

Vriesestraat 71  
www.lades.nl

Al sinds 1872 bevindt zich aan 
de Vriesestraat de  ambachtelijke 

 distilleerderij Rutte. Hier worden van 
generatie op generatie de geheime recepten 
overgedragen en alleen de beste grond-
stoffen gebruikt voor de lekkerste jenevers, 
likeuren en gins. De naam Rutte reikt tot ver 
over onze landsgrenzen en hun gin behoort 
tot de wereldtop. Als dat geen mooi cadeau 
is? Ook leuk: een workshop gin maken met 
je vaders favoriete ingre diënten. Meteen de 
ultieme kans om even te snuffelen aan het 
geheime Rutte-recept! 

Vriesestraat 130  
www.rutte.nl

Houdt je vader van sport – actief, 
of vanaf de bank -  loop dan iets 

verder naar Sportcentrum Dordrecht. 
Deze sportboutique heeft naast  standaard 
 sportartikelen een groot assortiment 
 lifestyle producten en sport fashion. Voor de 
nieuwste sneakers en mooiste sportoutfits, 
maar ook voor een paar goede voetbal -
sokken ben je hier aan het juiste adres. 

Vriesestraat 17-21
www.sportcentrum-dordrecht.nl
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Of je paps nou een baard heeft of juist een 
gladgeschoren kin, een bezoekje aan Scheer 

& Schuim vormt in elk geval het perfecte begin. Deze 
scheerspeciaalzaak maakt scheren tot een waar feestje. 
Met de scherpste scheermessen, beste (en mooiste!) 
kwasten en lekkerste scheerzepen en –crèmes, gaat er 
voor je vader een compleet nieuwe wereld open. Maar 
neem ’m vooral mee, dan leert eigenaar Richard hem 
meteen scheren zoals het hoort! 

Voorstraat 413  
www.scheerenschuim.nl

Van Voetbal International 
tot dikke filosofische pillen; 

bij boekhandel Vos & Van der Leer 
zit jouw vaders favoriete leesvoer 
er zeker tussen. Ook leuk: ‘Dalijk is 
’t mooie weg’, een fraaie cassette 
met fotoboeken van Kees Rijkhoek, 
een vergeten Dordtse fotograaf. 
Al  bladerend door deze boeken 
maakt je vader een tijdreis naar 
het Dordrecht, de Biesbosch en de 
Alblasserwaard van de jaren 60. 

Voorstraat 258A  
www.vosvdleer.nl

Bij Stripwinkel Sjors beland je in een waar stripwalhalla. 
De gezellige winkel op de hoek van het Scheffersplein 

herbergt namelijk meer dan 40.000 stripboeken. Van Europese 
strips, Japanse manga’s en Amerikaanse comics, tot Birmese 
en Chinese strips met Engelse ‘onder titeling’. Gun je vader een 
kleine trip down memory lane met bijvoorbeeld ‘Roodbaard’ of 
‘Baard en Kale’ – los niet meer verkrijgbaar, maar nu gebundeld 
en uitgebracht in een luxe cassette. Het zegt jou waarschijnlijk 
niets, maar je vader kent het ongetwijfeld! 

Scheffersplein 1  
www.stripwinkel-sjors.nl

Dus zet in je agenda: dit jaar valt Moederdag op 14 mei en 
Vaderdag op 18 juni. Op onze Facebookpagina vind je nog 
meer tips en ideeën voor unieke cadeaus: 

/centrumdordrecht 
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Duifhuizen tassen en koffers 
telt maar liefst twee winkels in 

de Dordtse binnenstad, beide met een 
breed assortiment aan stijlvolle tassen 
en  koffers. Hier kun je perfect slagen 
voor een luxe cadeau dat je moeder 
 wellicht niet snel voor zichzelf zou kopen. 
Wat dacht je van een chique lederen 
 portemonnee? Of verras haar met de 
exclusieve Moederdag-giftset, bestaande 
uit een lederen bohemian  schoudertas, 
bijpassende make-up etui en een 
speelse sleutelhanger. 

Achterom 95 & Korte Breestraat 1  
www.duifhuizen.nl

Met een mooi boeket maak je iedere  moeder 
blij. Nergens in de binnenstad vind je zo’n 

groot assortiment losse bloemen als bij De Nieuwe 
Bloemenwinkel. Jij kiest uit ruim 65 soorten 
bloemen wat jouw mams het mooist vindt – van 
speelse veldbloemen tot statige lelies, ze hebben 
er alles! - en de bloemisten maken voor jou een 
prachtig boeket. Moederdag vergeten? Geen paniek! 
Op zondag zijn ze gewoon open. 

Achterom 67
www.denieuwebloemenwinkel.nl

Wil je je moeder van top-tot-teen in de watten leggen? 
verras haar dan met een cadeaubon van House of Beauty 

of een spontaan bezoekje aan deze luxe schoonheidssalon. Hier 
kan ze zeven dagen per week terecht voor iedere schoonheids-
behandeling die ze maar wensen kan. Speciaal voor Moederdag is 
er al een verwenarrangement (gezichtsbehandeling of lichaams-
massage) voor € 25. Ze zal zich als herboren voelen. 

Vriesestraat 75  
www.houseofbeautydordrecht.com

WINKELEN
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“De meeste mensen kiezen ‘veilig', voor een tosti gewone kaas. 
Maar ik heb ook een tosti Turkse kaas op het menu. Turkse kaas 
is anders, meer feta-achtig. We kruiden onze Turkse kaas zelf, 
met munt, gesmolten boter en allerlei andere dingen.” 

Alle tosti’s worden gemaakt met Turks brood, pide. “Dat wordt 
een soort een panini als je het grilt. De Turkse tosti is met 
zacht gesmolten Turkse kaas en sucuk, een wat pittiger worst 
met komijn, knoflook en allerlei Turkse kruiden. Je kunt het 
 vergelijken met chorizo, alleen zonder varkensvlees. Ik denk 
wel eens: het is gewoon een tosti. Maar mensen reageren er erg 
enthousiast op. Juist met Turks brood en sucuk krijg je een heel 
andere beleving.”

DE TOSTI'S
Tosti (Turks brood) met kaas: €2,50
Met kaas/sucuk of Turkse kaas/sucuk: € 3,50

Boer’n Bontje
Tolbrugstraat 27  |  06 14525160  |  boernbontje.nl

Je moet het even weten te vinden. Broodbar Boer’n 
Bontje ligt op een verborgen plek in het centrum. Het 
piepkleine pandje ligt verscholen aan de Tolbrugstraat 

Landzijde, vlak bij de  Blindeliedengasthuissteeg, twee deuren 
naast kledingzaak Jolly Good. Op het bord buiten staan exotische 
gerechten. Maar duw je de deur open, dan krijg je het gevoel dat je 
een oud-Hollands bakkerijtje binnenstapt. 

Boer’n Bontje is niet in één hokje te plaatsen. Dat geldt ook voor 
eigenaar Jermain Chin Fung Chun. Hij groeide op in de wijk 
Stadspolders in een veelkleurig gezin. “Mijn vader is Surinaams-
Chinees. Mijn moeder heeft Surinaams, Creools en Indiaans 
bloed. Mijn ouders vertrokken in de jaren zeventig uit Suriname 
en namen snackbar Het Boerenbontje aan de Voorstraat over. Ze 
lieten hun klanten kennismaken met roti, want dat kenden de 
Nederlanders niet. Zelf ben ik getrouwd met een Turkse vrouw.”

MENGELMOES AAN CULTUREN
Die mengelmoes aan culturen zie je terug op het menu van Boer’n 
Bontje. Daarop staan Turkse en Surinaamse broodsoorten en 

lunchgerechten. “In Suriname heb je veel verschillende  rassen 
en culturen”, legt Chin Fung Chun uit. “Er zijn Hindoestaanse 
 gerechten, Javaanse, en er zijn nog veel meer gerechten uit 
verschillende keukens. Een broodje pom bijvoorbeeld, is de 
Surinaamse verbastering van een oorspronkelijk Joods gerecht.” 

Op de kleine kaart van Boer’n Bontje staan onder meer een 
‘Klein Turks ontbijt’, roti wrap met köfte, pide baljauw, mayak met 
kippen dijen en simit met humus. Maar ook brownies, cheese-
cake en high tea. “We doen veel met roti-plaat en flat bread. We 
vermengen ook Surinaamse en Turkse gerechten. Zoals roti-plaat 
met Turkse ingrediënten erin of een Turkse high tea.”

KOETJESREEP
Nederlands zijn alleen de koetjesreep bij de koffie en de kaas die 
wordt gebruikt voor de kaastosti met Turks brood. Een tosti moet  
je simpel houden, vindt Chin Fung Chun. “De meeste mensen  
verwachten bij een tosti toch een boterham ham-kaas.” Maar ham 
zul je bij Boer’n Bontje niet vinden. “Wij doen niets met varkens-
vlees”,  verzekert hij. 

30

Tostitijd
Volgens horecakenners wordt 2017 
het jaar van de tosti. Dordrecht 
kent een aantal topzaken waar de 
heerlijkste tosti’s worden gegrild. 
Als volwaardig lunchgerecht, of als 
makkelijke snack tussendoor. We 
vragen de kok: wat is het geheim van 
een goede tosti?

RUSTIEK - AMBACHTELIJK - VINTAGE - ROBUUST - VERS

Broodcafé Jaap: ‘Het geheim van 
een goede tosti is het brood’
Jaap Korteweg werkte 22 jaar in familiebedrijf Bakkerij Korteweg, tot 
hij Broodcafé Jaap aan de Johan de Wittstraat begon. De inrichting 
–rustiek hout met vintage details- komt van zijn vrouw Nicolien. 
“Tosti’s zijn een hype”, zegt zij. “Het is een makkelijke snack als je niet 
veel honger hebt en het is redelijk gezond.”

“Wij zijn echte broodeters”, zegt Jaap: “Het geheim van een goede tosti 
is het brood. Als het brood niet goed is, kun je nooit een goede tosti 
maken. Je kunt bij ons kiezen uit wit, mais, bruin en dubbelbruin. Ik 
heb een eigen desem ontwikkeld. Die is bepalend voor de smaak en 
goed voor de spijsvertering, omdat er geen toevoegingen in zitten. 
Het zijn wat dikkere sneden, stoer brood. 

Mijn persoonlijke favoriet is een gewone ham-kaas tosti op een witte 
boterham. Ik weet niet wat dat is, maar een klassieke tosti hoort op 
een witte boterham. We hebben in het begin even een kiptosti gehad. 
Die kochten we kant-en-klaar in. Maar mensen zeiden: ‘We zijn jouw 
boterhammen gewend.’ We willen een eerlijk product verkopen. Geen 
fabrieksrommel.”

DE TOSTI'S
Oerhollandse bammen (wit, mais, bruin, donkerbruin) met ham/kaas 
of oude kaas/chorizo: € 2,75

Broodcafé Jaap
Johan de Wittstraat 10  |  078-8706871  |  www.broodcafejaap.nl

Boer’n bontje: ‘Met Turks brood en 
sucuk krijg je een heel andere beleving’
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PLANTAARDIG - NATUURLIJK - ZELFGEMAAKT - EXPERIMENTEEL 

Daantje food & drinks:  
‘Een tosti zonder kaas?'   
Een dierlijk product als kaas zul je niet aantreffen bij de 100 procent 
plantaardige lunchroom Daantje Food & Drinks, want zij koken vega. 
Toch staan er tosti’s op de kaart. Danielle Vol-Van der Holst: “We maken 
zelf plantaardige kaasjes en kopen ze in. We hebben ook nep-ham op 
basis van soja, dus kunnen we ook een tosti ham-kaas maken.”

Vol-Van der Holst was een echte kaaseter voor ze vegan werd. 
“Heel Nederland houdt van kaas. De smaak is heerlijk. Je kan die 
smaak nooit helemaal vervangen. Maar mensen zijn wel aan het 
 experimenteren met het maken van plantaardige kaas. Er bestaan 
nu al veganistische blauwe kazen en brie-kazen.” 
Om de prijs leuk te houden, verkopen we een simpele tosti van 
 volkorenbrood. Die beleggen we met Wilmersburgerkaas. Die 
smelt het lekkerst. We maken zelf ketchup die we erbij serveren, 
maar mensen kunnen ook kiezen voor eigengemaakte tomaten-
tapenade of pesto.

Binnenkort willen we ook een luxere broodsoort gaan gebruiken. De 
‘desemdame’ bij ons om de hoek, bakt zuurdesembrood vanuit huis. 
We zijn erachter gekomen dat het nog lekkerder is als je dat brood 
voor tosti’s gebruikt.”

DE TOSTI'S
Tosti plantaardige ‘kaas’: € 3,75
Tosti plantaardige ‘ham’ en ‘ kaas’: € 4,50 

Daantje Food & Drinks
Nieuwstraat 25  |  06-51538225  |  www.daantjefoodanddrinks.nl
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Finn’s: ‘Een goede tosti heeft 
zoutjes en zoetjes’
Als chef-kok Regard Reuser praat over de smaakbeleving  van 
een tosti, heeft hij het over ‘zouten’ en ‘zoeten’. “Een tosti moet in 
balans zijn; niet één product mag de overhand hebben. Je moet 
de afzonderlijke smaken kunnen proeven.”

Neem de tosti Blauwpoortsplein, vernoemd naar het 
 gelijk namige plein waaraan Finn’s ligt. “Dat is een tosti met 
blauwe kaas en die smaak is zilt. Dus moet daar een zoetje 
tegenover staan: cranberry compôte. Bij een tosti blauwe kaas 
met  cranberry  compôte moet je de cranberry wel kunnen 
 proeven. Als ik deze tosti van de kaart haal, krijg ik ruzie. Dan 
zijn mensen echt teleurgesteld.”

Reuser gebruikt boerenbrood van bakkerij De Trog uit België. “Het 
zit tussen luchtig en stevig in. Ik bak hem zelf af. Dan krijgt hij een 
superlekkere korst. Ik snij er dikke sneden van. Je krijgt bij ons 
echt een dikke tosti. Waar kun je lunchen voor 5,70 euro en ben je 
 voldaan? Wij hebben altijd diverse varianten op de kaart staan. Ik 
vind het leuk om creatieve gerechten te bedenken.” 

DE TOSTI'S
Tosti XL met parmaham en jong belegen boerenkaas: € 4,70
Met geitenkaas, vijgen, walnoot en honing: € 5,70
Tosti Blauwpoortsplein met blauwe kaas en cranberrycompôte: € 5,70

Finn’s
Blauwpoortsplein 13  |  078-7370171  |  www.finnsdordrecht.nl

OPEN - INDUSTRIEEL - VERS - DYNAMISCH - ONGEDWONGEN

Khotinsky: ‘Tosti's met ham 
uit een klooster’
Chef-kok Peter Berm: “De tosti komt uit België; daar heb je de 
 croque monsieur en de croque madame, met een spiegelei 
bovenop de gesmolten kaas. Wij serveren maar één soort tosti, 
omdat we voor een beperkte lunchkaart hebben gekozen met 
producten van hoge kwaliteit. 

Onze croque monsieur is gemaakt van zuurdesembrood met 
Vinkentaler kaas. Dat is net zoiets als Emmentaler, maar dan van 
hier. Die smelt mooi en er zit een goede smaak aan. Als je een tosti 
opensnijdt, moet de kaas trekken; je moet de kaasdraden zien. We 
hebben het geprobeerd met oude kaas, jonge kaas en Fenegriek-
kaas. Maar oude kaas smelt niet mooi. Jonge kaas is zo delicaat 
van smaak; als je dat gaat smelten, hou je geen smaak meer over. 

Een tosti is vaak een ondergeschoven kindje, het goedkoopste 
lunchgerecht op de kaart. Dat is het bij ons ook. Maar dan hoeft het 
nog geen fabrieksproduct te zijn. Een goede tosti is gemaakt van 
producten van goede kwaliteit. Zo komt onze beenham van het 
Limburg varken. Dat zijn varkens die zijn opgegroeid in het klooster 
te Echt. Daar zijn ze lekker vertroeteld door de monniken.”

DE TOSTI'S
Tosti wit of bruin. Croque monsieur: boerenkaas, livar ham,  
tomatenrelish: € 5,50

Khotinsky
Noordendijk 148  |  078-2040000  |  www.khotinsky.com

BESCHUT - KLEURRIJK - ONTSPANNEN - GEZELLIG

Den Witten Haen: ‘Tosti's in  
Van Gogh-stijl?’
Corine Zwang is bedrijfsmanager horeca van lunchroom Den Witten 
Haen van Stichting Philadelphia. “Wij zijn al behoorlijk tosti-gericht. 
Maar in alle horecabladen staat dat dit het jaar van de tosti wordt. Dus 
wij gaan een nieuwe variant bedenken. Ik heb gehoord dat Van Gogh, 
die hier om de hoek woonde, vegetarisch was. Dus ik denk aan een 
vegetarische Van Gogh-tosti.” 

Den Witten Haen wordt gerund door Stichting Philadelphia Zorg, een 
organisatie die mensen met een verstandelijke beperking begeleidt in 
dagbesteding of een baan. Zwang: “Alles gaat volgens een bepaalde 
structuur. De oven speelt daarbij een centrale rol: daar wordt het brood 
gebakken. Voor onze luxe tosti gebruiken we Waalander biologisch 
brood. Dat bakken we zelf af. De tosti ham-kaas is van casinobrood 
van de bakker, gesneden in de lengte voor een extra grote tosti. 
Een tosti moet wel kaas bevatten, vind ik. Alhoewel… Als kind was 
ik dol op een tosti appel-kaneel. Met roomboter aan de buitenkant 
en dan onder de gril: heerlijk! Kaas hoeft dus niet. Maar er moet wel 
goed beleg op zitten. Verse producten; niks uit pakjes en blikjes. Verder 
moet je een tosti niet te ingewikkeld maken. Dat je voor tien euro kunt 
lunchen, is óók het aantrekkelijke van een tosti.”

DE TOSTI'S
Tosti ham en/of kaas: € 3,65 (klein) / € 5,95 (groot) 
Tosti ham/kaas/ananas: € 3,95 (klein) / € 6,25 (groot) 
Tosti Schefferstaete met cheddarkaas/parmaham/tomatensalsa: € 4,75

Den Witten Haen
Groenmarkt 19-b  |  078-6112050  |  www.denwittenhaen.nl

CULINAIR
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Wat trof u toen u voor het eerst door 
de  stad wandelde? 
"Dordrecht is voor mij niet  onbekend. 
Hiervoor was ik namelijk 10 jaar 
 burgemeester van Breda en kwam 
daarom regelmatig in Dordrecht. Ik ben erg 
onder de indruk van de mooie historische 
binnenstad. Het is een grote stad die veel 
te bieden heeft. Het winkelaanbod is divers 
en ik zie dat de crisis ook heeft aangezet 
tot vele mooie nieuwe initiatieven. De 
leegstand is een aandachtspunt voor ons 
college van burgemeester en wethouders."

Welk gevoel heeft u bij Dordrecht en kunt u 
dat omschrijven?
"Dordrecht is gezellig en de stad leeft. Ik 
ga hier nu de zomer ervaren. ‘s Avonds 
is er niet veel drukte op straat. Dat is 
 jammer, maar binnen in een café of 
restaurant ervaar ik dat anders." 

Wat maakt de stad en haar inwoners 
 volgens u bijzonder?
"De bewoners in de regio hebben een 
gezonde werkmentaliteit. Dat voel je als 
burgemeester. Er is niet voldoende werk 
en dat is echt een aandachtspunt waar 
ik me zorgen over maak. Water, historie, 
het sterk vertegenwoordigd zijn in de 
maritieme sector, bijzondere projecten 
zoals de Duurzaamheidsfabriek, en een 
prachtige historische binnenstad geven 
zeker een bijzondere kleur aan deze stad." 

U bent al in een aantal andere plaatsen 
burgemeester geweest, waarin verschilt 
Dordrecht, zo op het eerste gezicht?
"Je merkt dat invloeden van de regio 
een stad sterk bepalen. Dordrecht is 
het  centrum van de regio en heeft 
 daardoor te maken met grootstedelijke 
 problemen, maar biedt ook een enorme 
diversiteit aan wonen en leven. Het biedt 
iedereen de mogelijkheid om hier een 
gelukkig bestaan op te bouwen." 
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“DE BEWONERS IN DE REGIO HEBBEN 
EEN GEZONDE WERKMENTALITEIT. 
DAT VOEL JE ALS BURGEMEESTER.”
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Dordrecht door 
de ogen van...

Wie:

P.A.C.M. (Peter) 
van der Velden

Wat:
Tijdelijke burgemeester van 

Dordrecht, hiervoor 10 jaar 

burgemeester van Breda.

Dordrecht is bijzonder dichtbij en in dit Maggezien 
vertelt de burgemeester waarom hij de stad een 
warm hart toedraagt.

Dordtenaren staan bekend om hun 
eilandmentaliteit. Heeft u dat al ervaren?
"Ik moet lachen om de vraag. Inwoners 
koesteren die eilandmentaliteit stie-
kem ook wel, constateer ik; Dordrecht 
wil graag een grote stad zijn naast 
Rotterdam. Maar ook graag zichzelf 
blijven. En dat lukt ook, zonder daarvoor 
de kleine Calimero te spelen. Dat vind ik 
echt bijzonder. Dordtenaren zijn krachtig 
en enorm hartelijk. De mentaliteit om te 
knokken brengt de stad verder."  

Wat vindt u bijzondere plekken in 
Dordrecht? Waar komt u graag?
"Natuurlijk vind ik de havens mooi en
Nationaal Park De Biesbosch. De 
natuur, het water gecombineerd met de 
grootstedelijkheid, vind ik echt enorm 
aan trekkelijk. Onze zaterdagmarkt is 
recent uitgeroepen tot beste markt van 

Nederland en dat is écht terecht. Dat 
komt onder andere door persoonlijke 
aandacht van de marktkraamhouders 
en de kwaliteit van de producten.  Het 
is fantastisch om in een binnenstad als 
die van Dordrecht langs de verschillende 
kramen te struinen."

Heeft u nog tips voor mensen die een 
bezoek willen brengen aan Dordrecht?
"Mijn tip is om er dan wel een paar dagen 
voor uit te trekken. Het is leuk om rond 
te lopen in de stad, en breng dan ook een 
bezoek aan de geweldige musea, zoals 
het Dordrechts Museum en de natuur in 
de omgeving. Het is natuurlijk uniek dat 
Dordrecht met de Biesbosch een eigen 
Nationaal Park van wereldklasse heeft! 
Zo zal je bezoek een verschillende mix 
van activiteiten worden. Dat moet wél 
een vakantiegevoel geven!"  •
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ACTIVITEITEN

Al jarenlang kondigt het  gratis 
familiefestival Wantijpop, in het 

gelijknamige  park, de komst van de 
zomer aan. Deze legendarische  zaterdag 
vol muziek in het mooiste park van 
de stad brengt je op 10 juni meteen in 
zomer festivalsfeer. Goed nieuws: het 
Wantijweekend begint dit jaar al op 
 vrijdagavond 9 juni met de eerste editie 
van Live@Wantij. Ga wat vroeger weg 
van werk, verruil je werkoutfit voor een 
korte broek en luidt het festivalweekend 

vanaf 16.00 uur in met een koud biertje, 
heerlijk eten en vier Nederlandse topacts 
in het groen. De avond wordt opgewarmd 
door Nielson, Diggy Dex en Danny Vera. 
Niemand minder dan Marco Borsato 
vormt de grote afsluiter. 
De kaartjes (€ 29,50) voor Live@Wantij 
gaan rap, dus wees er snel bij, dan weet 
je zeker dat je die vrijdagavond mee 
kunt feesten. Je kunt je kaartjes onder 
andere bij intree Dordrecht I VVV kopen 
(Spuiboulevard 99).

Heb je de smaak te pakken? Dan keer je 
volgende ochtend gewoon terug naar 
het park, voor nóg een heerlijke dag vol 
muziek met de hele familie. Wil je lekker 
chillen in het gras of juist springen op 
de beats voor één van de drie podia? 
Het kan op het gratis toegankelijke 
Wantijpop allemaal. Met een muzikaal 
spectrum, dat varieert van hiphop en 
indie tot poprock, is er voor ieder wat 
wils. Dit jaar  beklimmen onder meer 
Broederliefde, Lucas Hamming, Waylon, 
De Likt, Rondé en het Dordtse Brandwerk 
het Wantijpodium. Op het Popcentrale 
Podium klinken regionale acts en op de 
Jamstage kun je zelf je muzikale talenten 
laten horen. Voor de kleinste festival-
gangers is er allerlei leuks te doen, zien 
en horen in de kindertuin van Koning 
Eik. Lekker snuffelen tussen vintage 
en design kan bij de kraampjes van de 
Pop-Up market die dit jaar door het hele 
park verspreid staan. Vervelen doe je je op 
Wantijpop geen moment. 

Dordrecht luidt ook dit jaar weer de zomer in 
met leuke festivals, waar je lekker kunt chillen in 
het gras, slenteren van plein naar kade, en dat 
alles onder het genot van muziek. We zetten de 
fijnste zomerfestivals voor je op een rij.

Een zomer 
vol festivals

Omdat zulke zomerweekenden natuurlijk 
niet lang genoeg kunnen duren, is het 
maar goed dat Palm Parkies vanaf 10 juli 
weer neerstrijkt in het Wantijpark. Vanaf dat 
moment geldt de maandagavond zeven 
weken lang, als dé uitgaansavond van de 
zomermaanden. Jong en oud  verzamelt 
zich in de groene oase aan de rand van 
de stad, voor een gratis toegankelijke 
avond vol livemuziek en gezelligheid. Hier 
tref je zowel je beste vrienden als die ene 
 klasgenoot van vroeger, of die  vriend(in) 
die je jaren geleden uit het oog bent 
 verloren. De optredende artiesten zorgen 
voor de muzikale omlijsting van een avond 
vol ontmoetingen, fijne gesprekken en 
gemoedelijkheid. Neem je picknickkleed 
mee, vlij neer in het gras of plof in een zitzak 
en geniet van al het lekkers uit de bonte 
stoet aan foodtrucks. Van barbecuehapjes 
en Aziatische lekkernijen, tot tapas uit alle 
hoeken van de wereld - er is iets voor iedere 
smaak. Een koel drankje in de hand, een 
zwoel avondbriesje door de bomen: zowel 
de zomer als je werkweek kunnen niet 
meer stuk!  Kijk op www.centrumdordrecht.
nl voor de artiesten die optreden. »
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Maar niet alleen in het groen, ook in het 
historische hart van de stad wordt er 
gefeest. Op 14, 15 en 16 juli barst namelijk 
het jaarlijkse Big Rivers Festival weer los. 
De oude binnenstad ontwaakt, tooit zich 
in goud, groen en paars en ademt drie 
dagen lang muziek. Van heinde en verre 
weten muziekliefhebbers onze stad te 
vinden voor dit bruisende, gratis toegan-
kelijke festival. Langs havens, op pleinen 

en rondom de Grote Kerk: werkelijk overal 
klinkt muziek. Jazzliefhebbers treffen 
elkaar op het Stadhuisplein, rondom de 
Nieuwe Haven luister je naar singer-
songwriters en op het Scheffersplein 
worden heupen losgeswingd op wereld-
muziek. Ook poprock en levens liederen 
klinken door de stad en met twee 
 bluespodia worden ook de wortels van het 
festival niet vergeten. Alvast een tipje van 

de sluier: in de sfeervolle Grotekerkstuin 
kun je dit jaar onder meer voor  tributes 
aan bands als Queen (Great Queen Rats), 
Doe Maar (OMG) en Muse (Musest). Ook 
zing je hier uit volle borst mee met 
pop-rockklassiekers bij Ameezing en 
geniet je van al het lekkers van de hippe 
foodtrucks. 

Even relaxen te midden van het festival-
gedruis? Naast het bekende beeld van de 
Giraf aan de Houttuinen verrijst dit jaar 
een bijzondere loungeplek. Hier nip je van 
een prosecco terwijl je de zon langzaam in 
de rivier ziet zakken. De perfecte plek om 
te proosten op een lange, muzikale zomer. 

www.liveatwantij.nl  
www.wantijpop.nl 
www.palmparkies.nl 
www.bigrivers.nl

En verder deze zomer...

Kijk voor alle evenementen op www.centrumdordrecht.nl/uitagenda
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Zaterdag 17 juni

Urban Chase
Voor het allereerst in Dordrecht: Urban Chase. Op zaterdag 17 juni is tijdens dit evenement de  
stad het speelterrein. Door de binnenstad liggen verschillende ChasePoints verspreid. Teams 
nemen het tegen elkaar op, om als eerste alle opdrachten te voltooien op deze ChasePoints en 
als eerste te finishen. Na afloop is er ook een gezellige afterparty! 
www.urbanchase.nl/dordrecht

Donderdag 25 t/m zondag 28 mei

Lepeltje Lepeltje
Lepeltje Lepeltje komt tijdens het lange weekend van Hemelvaart voor de tweede keer naar 
Dordrecht. In het Weizigtpark proef je net als vorig jaar uiteenlopende gerechten. Onder tussen 
spelen bands en DJ’s heerlijke muziek, vermaken de kids zich optimaal en is er ook nog een 
mooie-spullen-markt. Zoals altijd is de toegang gratis. Kortom: hét recept voor een heerlijk 
Hemelvaartweekend parkhangen!
www.lepeltje-lepeltje.com/dordrecht

Zondag 2 juli

Dordtse Boekenmarkt
Deze zondag is de historische binnenstad van Dordrecht het gastvrije  decor voor de Dordtse 
 Boekenmarkt. Een lint van bijna 600 boeken kramen slingert zich door de stad. Voor de bezoekers  
zijn er naast keus uit alle boeken en een literair programma ook muzikale activiteiten en gezellige  
terrassen. Zo is de Dordtse Boekenmarkt  voor iedereen de (boeken)marktplaats bij uitstek.
www.dordtseboekenmarkt.nl  

Zondag 2 juli t/m zondag 27 augustus

Kunsthoofd
Op het drierivierenpunt Groothoofd is deze zomer in de weekenden tussen 9 juli en 14 augustus 
de tweede editie van ‘Kunsthoofd’. Tijdens dit artistieke evenement bewonder je, onder het genot 
van fijne muziek en een hapje en drankje, de werken van spraakmakende kunstenaars. Wat wil je 
nog meer?
www.uitagendadordrecht.nl

Zondag 13  t/m woensdag 16 augustus

Pasar Malam Instimewa Dordrecht
Bij het ruiken van de geuren van frisse limoen, gember en kurkuma loopt het water je letterlijk in de
mond. Het Statenplein en Sarisgang staan tijdens dit evenement vol met eetkraampjes waar je kunt  
smullen van Aziatische gerechten. Kramen met houtsnijwerk, gezondheids producten en  kalligrafie, 
en muziekoptreden met exotische dansers maken de Oosterse beleving compleet. 
www.istimewa-events.nl
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VARIA

Gezond smullen bij Smooth
Zin in een gezonde smoothie of een rijkelijk 
belegd broodje? Wandel dan eens  binnen 
bij het sfeervolle Smooth, op de hoek 
Voorstraat/Visbrug. Toen de 24-jarige 
Tessa Korevaar het mooie pand met de 
grote ramen zag, wist ze het meteen: dit 
was dé plek voor de ontbijt-/lunchroom 
van haar dromen. Een gezellige plek waar 
je afspreekt om een hapje te eten en te 
kletsen, en waar je ook op je gemak kunt 
werken. Ondertussen smikkel je van een 
broodje met avocado, feta en zalm en nip 

je aan een zelf samengestelde smoothie. 
Meenemen voor thuis of onderweg kan ook. 
Van dinsdag tot en met zondag kun je hier 
van 10.00 tot 17.00 uur terecht. De plannen 
voor een terras aan de waterkant liggen al 
klaar, dus in de zon genieten van al het lek-
kers kan binnenkort waarschijnlijk ook.

Smooth
Voorstraat 349
www.smoothdordrecht.nl

Modieuze 
mannenmode
Met de opening van mannenmodezaak Jac 
Hensen aan de Visstraat is Dordrecht in één 
keer maar liefst 1500 vierkante meter heren-
mode rijker. In het oosten van het land telde 
het succesvolle familiebedrijf al elf winkels, 
maar een vestiging in de Randstad ontbrak. 
“Het authentieke en sfeervolle karakter van 
de stad past perfect bij wat we uit willen 
 stralen,” verklaart het bedrijf dat vorig jaar 
werd uitgeroepen tot beste Nederlandse 
winkelketen in de categorie herenmode. Het 
grote, statige hoekpand werd de afgelopen 
maanden volledig in oude glorie hersteld 
en is nu een echte eye-catcher. Binnen in 
de ruime winkel ervaar je de  passie van de 
familie voor mannenmode en vakman-
schap. De brede kledingcollectie, in het drie 
 verdiepingen tellende pand, varieert van 
jeans gerelateerd en casual, tot formeel 
en zakelijk met durf. Van jong tot oud; hier 
slaagt iedere man voor zijn garderobe.

Jac Hensen
Visstraat 27
www.jachensen.nl

Wellness op de Voorstraat
De zomer heeft nog meer moois in petto. 
Laat je vanaf juli van top tot teen in de 
watten laten leggen bij Spring City Spa. Het 
nu nog kale winkelpand op de Voorstraat 
Midden belooft hét adres te worden voor 
een complete wellness-ervaring. Op de 
begane grond van het ruime gebouw 
bevinden zich straks een winkel met 
exclusieve cosmetica producten, een 
horecagelegenheid vol gezonde lekker-
nijen en een luxe schoonheidssalon. Een 
statige trap leidt naar de saunacabines 
en jacuzzi’s op de eerste verdieping. Hier 
creëer je met vriendinnen of je partner 

een eigen privé-spamoment, zonder de 
kans een bekende tegen het lijf te lopen. 
Een High Wine of ont spannende  massage 
erbij; je maakt het zo luxe als je wilt. 
Nieuwsgierig? Op hun Facebookpagina 
(springcityspa) kun je via allerlei filmpjes 
volgen hoe Wouter van der Spoel en zijn 
zus Georgina Zilverschoon het  leegstaande 
pand omtoveren tot een luxueus 
schoonheidsparadijs. 

Spring City Spa
Voorstraat 280
www.springcityspa.nl
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Varia
Een greep uit de 
nieuwsberichten 
over Dordrecht.

Relaxed met de Waterbus op stap
De Waterbus vaart al een tijdje tussen 
Dordrecht en Zwijndrecht en tussen Dordrecht 
en Papendrecht. Waar je voorheen de 
waterbus tot 23.00 uur kon pakken, maakt 
de verruiming van vaartijden je avond uit een 
stukje makkelijker. Sinds december vaart de 
Waterbus op donderdag, vrijdag en zaterdag-
avond namelijk langer door. Zo pak je tot 01.00 
uur 's nachts de Waterbus naar huis. 

Geen gehaast na het dineren om nog snel 
de laatste Waterbus te halen, of discussie 
over wie de BOB is. Je neemt aan boord je 
fiets gratis mee en dat is tóch fijner dan in de 
laagste versnelling de brug beklimmen. Je 
checkt in met je OV-Chipkaart, of koopt een 
kaartje aan boord.

De ondernemers in de binnenstad  hebben 
ook leuke extra's in petto, dus een trip met 

de Waterbus levert ook nog wat op. Een 
overzicht van de aanbiedingen vind je terug 
op www.centrumdordrecht.nl/waterbus.
En of je nou terugvaart naar Papendrecht of 
Zwijndrecht, vanaf de Waterbus heb je het 
mooiste uitzicht op Dordrecht!

Nieuwe stek 
voor Fier 
Skateshop 
Na vijf jaar was het tijd voor een 
frisse nieuwe start, vonden ze bij Fier 
Skateshop. Daarom openden eigenaren 
Zev van Sluysdam en Arjan van Biemen 
– tevens de drijvende kracht achter 
het gerenoveerde Skatepark onder de 
Zwijndrechtse brug – onlangs, na een 
flinke verbouwing, de deuren van hun 
nieuwe winkel. Niet ver weg, maar schuin 
aan de overkant van hun oude stekkie 
aan de Vriesestraat. Makkelijk te vinden, 
want de stijlvolle en tegelijkertijd stoere 
houten gevel is niet te missen. Versie 2.0 
van hun skateboardlifestylewinkel heeft 
nog altijd de relaxte, huiselijke sfeer, 
maar is wel nét wat groter. Met nog meer 
ruimte voor toffe shirts, caps, truien, 
sneakers en natuurlijk skateboards. En 
plek voor een echte Fier-wand, vol mooie 
spullen uit hun eigen collectie met het 
welbekende zwierige logo.

Fier Skateshop
Vriesestraat 85
www.fierskateshop.nl

Van boon tot bakkie
Kijk niet raar op als je vanaf deze zomer 
de onweerstaanbare drang voelt om 
de Vriesestraat 146 binnen te stappen. 
De verleidelijke geur van vers gebrande 
 koffiebonen, ruik je vanaf de straat en lokt 
je zo bij Koning Koffie naar binnen. In dit 
knusse koffiecafé ervaar je hoe échte koffie 

smaakt. Eigenaresse Bea van Herwijnen 
brandt en maalt de exclusieve koffiebonen 
waar je bij staat. Hier zie én ruik je hoe de 
exotische bonen worden getransformeerd 
tot een heerlijk bakje koffie. Verser dan 
vers. Met een bijzonder extra ingrediënt: 
een vleugje Brabantse gemoedelijkheid. De 
Dordtse Bea woonde namelijk jarenlang in 
Brabant en wil met Koning Koffie een soort 
tweede huiskamer voor haar bezoekers 
creëren, waar goede koffie en gastvrijheid 
voorop staan. Nu al trek in zo’n vorstelijk 
bakje koffie? Nog even geduld: de opening 
staat gepland voor begin juni.  

Koning Koffie
Vriesestraat 146
www.koning-koffie.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

Houd de herder
bij de Schapenkoppen

Help mee en zorg dat 
de zeven zeldzame 18e 
eeuwse kamerschilderingen  
Il Pastor Fido ‘de trouwe herder’ 

in het 175-jarige Dordrechts 
Museum blijven!

Kijk voor alle informatie en de donatie- 
mogelijkheden op onze website. Deze fundraise campagne is een initiatief 

van de Vereniging Dordrechts Museum en de 

Bedrijfsvrienden van het Dordrechts Museum.          www.thuisindordt.nl

DONEER OOK!



PAKKEN
VAN

149.95

TOT

349.95

AMERSFOORT • ALMELO • APELDOORN • DEVENTER • DOETINCHEM • DORDRECHT 
EDE • ENSCHEDE • VEENENDAAL • HENGELO • ZEIST • ZUTPHEN

OOK SPECIALIST IN EXTRA GROTE MATEN EN LENGTEMATEN!

SHOP OOK
ONLINE
JACHENSEN.NL

        GEOPEND IN 
DORDRECHT, VISSTRAAT 27


