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Dordrecht is weer
helemaal in kermissfeer
Zaterdag 22 juni gaat de
Dordtse Zomerkermis
weer van start op de
Spuiboulevard. “Het is
lastig exact in te schatten,
maar wij vermoeden dat
de zomerkermis tussen
de 100.000 en 120.000
bezoekers trekt”, vertelt
kermismeester Ruud de
Dreu.
De Dordtse kermis op de Spuiboulevard trekt altijd veel
bezoekers.

door Eduard Leurs
DORDRECHT - Samen met
Chris Hoogerwaard is hij
verantwoordelijk voor de
organisatie van dit jaarlijkse
Dordtse evenement.
Een kermis waar exploitanten graag te gast zijn.
Het was daarom ook dit
jaar weer niet moeilijk een
afwisselende kermis neer
te zetten. “Natuurlijk zijn
er vaste onderdelen op de
kermis, zoals bijvoorbeeld
de botsauto’s en een schiettent,” licht de Dreu toe.
“Maar daar omheen zoeken
we naar bijzondere attracties die ook iets toevoegen
aan de familiesfeer die we
met deze kermis willen uitstralen.” Op de lijst worden
ook dit jaar weer verrassende zaken aangekondigd.
Geheel nieuw is de Disco
Party, een attractie voor het
hele gezin. Deze kijkzaak is

ontworpen in de stijl van de
jaren 70. Bezoekers krijgen
een 3D-brilletje en worden
door de attractie geleid.
Door het brilletje ontstaan
verrassende effecten.
Iets spannender is Thriller. Dit spookhuis was al
eerder te zien in Dordrecht,
maar blijft telkens verrassen
doordat in en om het spookhuis nieuwe elementen worden aangebracht. Wie van
uitdaging houdt moet New
York New York niet overslaan. Trillende vloeren, een
draaiende ton, bewegende
trappen: Voldoende hindernissen om even zoet te zijn.
De Hellingen wordt dit jaar
weer gevuld met een achtbaan. De naam Spinning
Coaster verklapt al dat de
gondels niet alleen vooruit
zullen rijden. Around the

World kan beter worden
omgedoopt als Around the
City’s, want wie niet bang
is om in een kettingstoeltje
50 meter rustig omhoog te
worden gehesen heeft een
prachtig uitzicht over onder
andere het Dordtse eiland.
Wat de Dordtse zomerkermis binnen de Nederlandse
kermiswereld uniek maakt
is het randprogramma.
Chris Hoogerwaard daarover: “Samen met de reclamecommissie hebben we
elke dag iets bijzonders op
het programma staan. Traditioneel is er de Dordtse
avond met onder andere Jan
van Est en hebben we een
kindermiddag met dit jaar
een optreden van clown
Bassie. En op maandag is
er een optreden van zanger
Rinus.”

Wandeling door
de binnenstad

Bij Bakker Bart zijn alle
producten de hele dag vers

DORDRECHT - Vrijdagavond 22

juli verzorgt IVN een wandeling door de Dordtse binnenstad waarbij ze op zoek
gaan naar de gierzwaluwen.
De gierzwaluwen zijn vanuit
Zuid- Afrika naar Dordrecht
komen vliegen om hier te
nestelen en hun jongen
groot te brengen. Bij goed
weer kunnen we genieten
van de snelle vluchten en
het kenmerkende gegier van
deze vogel. Ze broeden in op
verschillende plaatsen. De
groep verzamelt om 20.00
uur bij het standbeeld van
Ary Scheffer op het Scheffersplein.

Jongerendebat
in Pictura
DORDRECHT - In Pictura aan

de Voorstraat vindt vrijdag
21 juni vanaf 19.30 uur het
Jongerendebat plaats. Dordtse jongeren in de leeftijd van
14 tot 25 jaar gaan in gesprek
onder leiding van Kim Bruggeman en Viona Versluis
met wethouders en raadsleden van de verschillenden
Dordtse politieke partijen.
De onderwerpen van het debat zijn: hoe wil de gemeente jongeren behouden in de
stad; hoe jongerenproof zijn
de dordtse cultuur instellingen en kan je graffiti gebruiken om de verloedering van
de stad tegen te gaan? Aan
het einde zal wethouder
Harry Wagemakers de prijs
van beste debater aan één
van de jongeren uitreiken.

DORDRECHT - Bij Bakker
Bart op het Achterom is
alles vers. Daarvoor zorgt
het echtpaar Kees en Cora
Slobbe. Zij zijn de nieuwe
eigenaren en gaan enthousiast aan de slag. Bakker Bart
is geen traditionele bakker
en lunchroom. Kees Slobbe:
“Wij zijn een echte speciaalzaak en bakken het brood de
hele dag door. Daardoor is
alles vers. Natuurlijk hebben
we wit en bruin brood, maar
vooral veel specialiteiten.
Zoals Bart’s Donker of Bartcorn (donker en licht speciaal zadenbrood).” Naast de
vele mogelijkheden op het
gebied van brood is er de
speciale broodjescorner met
belegde broodjes. Mensen
die in de stad lopen en trek
krijgen, zijn bij Bakker Bart
op het juiste adres. “Alles
wordt vers gemaakt, zoals
een Italiaanse bol met beenham en alle andere produc-

ten. Het wordt ter plekke
klaar gemaakt. Datzelfde
geldt voor vers sinasappelsap of smoothies (bijvoorbeeld banaan, aardbei of
mangosmaak)”, zegt de eigenaar. Populair is de lunchroom. In de ochtenduren is
er koffie met vlaaipunten of
andere zoeternijen. En anders wel de Yammie’s, dit is
een heerlijk kaneelbroodje.
Bij Bakker Bart kan men de
hele dag terecht. Van 8.00 tot
10.00 uur voor ontbijt vanaf
2,50 euro, van 12.00 tot 14.00
uur lunch vanaf 5 euro.
Kees en Cora Slobbe zijn de
hele dag in de bakkerij aanwezig en zorgen er voor dat
brood, pizza’s of snacks continu vers zijn. Van 24 tot en
met 30 juni maakt elke klant
kans om een I-pad mini te
winnen. Of een van de tien
troostprijzen die bestaan uit
waardebonnen van 10 euro
te besteden bij Bakker Bart.

Kees en Cora Slobbe met hun medewerksters voor Bakker Bart
Foto Piet de Meer
op het Achterom.
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Verzilver uw goud
De goudprijs en zilverprijs waren nog nooit zo hoog. En dus kan het interessant zijn juist nu uw gouden sieraden,
munten en zilver te verkopen. Maar dan wel aan een vertrouwd adres: het Goudwisselkantoor.
Leeuwarden

Goudwisselkantoor is eigendom van familie De Ruiter, al ruim 25 jaar een begrip in de wereld van de goudhandel.
Vanzelfsprekend is Goudwisselkantoor lid van de diverse vakverenigingen. Goudwisselkantoor is geen winkel,
maar koopt uitsluitend goud, zilver en munten in. Door onze jarenlange ervaring weten we waar het om gaat in de
goudwereld. U krijgt dus een reële taxatie en een goede prijs.
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Zonder een afspraak te maken kunt u dus met uw sieraden,
horloges, baren, munten, zilver bestek, zilveren schalen en
verzamelingen langskomen.
Wacht niet langer, profiteer van de huidige hoge goudprijs en kom
bij ons langs voor een vrijblijvende taxatie.
Let op: verplichte legitimatie bij binnenkomst!
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