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Starter?
Zie onze
advertentie elders
in deze krant

creations

Voor al uw drukwerk
Volg ons op twitter @twincreations
078 - 6489319 • twincreations.nl

Voorstraat-West 348 • 3311 CW Dordrecht
078 6132475 • info@drukkerijjonkheer.nl
www.drukkerijjonkheer.nl

Dordt Sport
geeft ruimte
aan beweging
Zie pagina 10 & 11

Dordrecht Centrum, (078) 631 01 99
Dordrecht Stadspolders, (078) 630 97 25
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Allememaggies!

De ideale locatie aan
het water, met gratis
parkeerplaats!
Ook voor catering
hét juiste adres!

ZOMERMENU VAN CHEZ:
3-GANGEN VOOR
SLECHTS €25,-FEESTJE: in de weekenden is Chez open voor
besloten gezelschappen! Bel ons voor info!

Wieldrechtseweg 52 | 3316 BG Dordrecht
Tel. 078 - 618 22 32 | www.chezheerenjansen.nl

Gevestigd in het
uitvaartcentrum Nassauweg 190

Restauratie
grafmonumenten

(078) 613 60 60 - monumententuin.nl

DORDRECHT
Clown Bassie trok woensdagmiddag allememaggies veel publiek naar de Dordtse Zomerkermis. De traditionele kindermiddag lokte veel jeugdige bezoekers naar de Spuiboulevard. Dit weekend is de kermis nog open. Deze vrijdag is van 19.30 tot 22.00 uur de traditionele Dordtse Avond
met Jan van Est en diens zingende collega’s Zeeg van Seben en Mark Rijs. Kijk voor meer kermisfoto’s van fotograaf Thymen Stolk op dordtcentraal.nl. Meer info over de kermis op kermisdordrecht.nl.

Big Rivers komt eraan
DORDRECHT

VOF DE KUNST
01/07

HET GRATIS
MUZIEKFESTIVAL
IN JOUW BUURT !
WWW.PALMPARKIES.NET

IN HET WANTIJPARK
WELKOM IN DORDREAFCHT
VAN 19u30

Kranten - Verspreiding - Drukwerk - Reclame

Volgend weekend staan de eerste evenementen van het Big Rivers Festival
2013 op de agenda. Op 5 juli trapt het
festival af in Bibelot met een gratis
toegankelijke pre-party. De dag erna
staan de Blues Cruise en een bijzondere
uitvoering van de Canto Ostinato in de
Grote Kerk op het programma. Voor
beide evenementen zijn nog kaarten
te koop. Het weekend van 12,13 en 14
juli is het muziekweekend met rond
de honderd acts op elf verschillende
podia in de binnenstad van Dordrecht.
Het jongerenprogramma Bobby KiTs is
woensdag 10 juli, eveneens in Bibelot.
Ameezing, het grote meezingfeest
van Big Rivers in de tuin van de Grote
Kerk, wordt dit jaar georganiseerd op
de zaterdag van het muziekweekend.
Eén van de (mee)zingende gasten is
dan Ria Valk (foto). Lees alles over het
festival op bigrivers.nl en in de speciale
festivalkrant die komende woensdag in
de regio wordt verspreid.

GOOGELEN?
CARSENJOY.NL

Ploegstraat 9
3319 LG Dordrecht
078 - 616 15 10
www.carsenjoydordrecht.nl

CARS&JOY ONLINE,
BIJ MONSTER AUTO

Gassen ontsnappen
bij DuPont
DORDRECHT

Bij DuPont aan de Baanhoekweg was er donderdagmorgen rond kwart
voor tien lekkage van chloor en waterstoffluoride. Uit voorzorg werden
tweehonderd personeelsleden geëvacueerd. Na een uurtje konden zij
weer aan het werk. Hoe het lek kon ontstaan wordt onderzocht. De
brandweer heeft metingen verricht. Toevalligerwijs organiseert het
bedrijf dit weekend open dagen. (Foto: Thymen Stolk)

Verrassend veelzijdig voor een diner,
vergadering, receptie of feest
in het FC Dordrecht stadion.
www.schaapskooidordt.nl

SDK kinderopvang
zoekt gastouders
www.sdk-kinderopvang.nl

Deze folder wordt mee
verspreid in deze krant
dekkers
school

KNIP UIT & PAK JE
VOORDEEL!

kortingsbon

kortingsbon

schoolagenda

10% korting

10%
korting

9,95 voor 7

20%
korting

kortingsbon

kortingsbon

van

van

K
01-06-2013 t/m 31-12-2013

Kortingsbonnen geldig van
01-06-2013 t/m 31-12-2013

Schoolpasser

Casio calculator
FX82-MS

29%

2,75 voor 1,95 korting

Kortingsbonnen geldig van
01-06-2013 t/m 31-12-2013

4 halen, 3 betalen!
(Vanaf 4 rollen)

25%
korting

Kortingsbonnen geldig van
01-06-2013 t/m 31-12-2013

2013-2014

MEER DAN 100
SOORTEN!

Vanaf €

2013-2014

3,50

AGENDA’S

BOEKEN

van

2,85 voor 1

30%
korting

van

16%

2,25 voor 1,89 korting

Kortingsbonnen geldig van
01-06-2013 t/m 31-12-2013

kortingsbon

Set Stabilo Boss
van

4,95 voor 3

Kortingsbonnen geldig van
01-06-2013 t/m 31-12-2013

10%
korting

20%
korting

Stabilo EasyOriginal
incl. vullingen
van

Gratis
Keuze uit Puzzelgum, 4
gelpennen, reuze gum of
een muispuntenslijper
bij aankoop van € 15,- aan schoolartikelen

(uit-

de voorraad strekt)

Gratis

54e druk

Gratis

20%

8,50 voor 6,80 korting

99,-

Kortingsbonnen geldig van
01-06-2013 t/m 31-12-2013

Kortingsbonnen geldig van
01-06-2013 t/m 31-12-2013

SCHRIFTEN

&
Studie-, algemene boeken
schoolmaterialen bestellen?
Ga naar www.dekkers.nl
en profiteer van de kortingen.

kortingsbon

kortingsbon

(5 stuks)

Op alle soorten
schriften
Kortingsbonnen geldig van
01-06-2013 t/m 31-12-2013

Kortingsbonnen geldig van
01-06-2013 t/m 31-12-2013

RINGBANDEN

CASIO FX82-MS

Er is altijd wel een agenda
die helemaal bij jou past!

7,95
Pritt plakstift 20gr

CALCULATORS

10%
korting

je zelfs
Met de kortingsbon uit deze folder krijg
10% korting op je agenda.
afbeelden dus bezoek onze winkel
Helaas kunnen we niet alle agenda’s
voor nog veel meer soorten agenda’s!

kortingsbon

kortingsbon

o.a.:
- PiP
- Waar maar raar
- R&B
- Blond A’dam
- Babette
- H Schiffmacher
- Hoe overleef ik
- SpongeBob
- Fokke & Sukke
- Loesje
- Feyenoord
- Converse flowers
- Hitkrant
- Angry Birds
- Replay Girls
- O’Neill

KOBO EREADER TOUCH™ EDITION
tot
Door Wired Magazine verkozen
dan
beste eReader en heeft al meer
7 miljoen tevreden gebruikers.

VERKOPEN?
GEBRUIKTE STUDIEBOEKEN
met de isbStuur een e-mail naar boekhandel@dekkers.nl
wilt verkopen. Je ontvangt dan
nummers van de boeken die je
in aanmerking komen.
bericht welke boeken hiervoor

Keuze uit Puzzelgum, 4
gelpennen, reuze gum of
een muispuntenslijper

Ook in onze winkel:
- Post- en pakketzegels
- Versturen brieven en pakketten
binnen- en buitenland
- Kentekenregistratie
- Cadeaubonnen
en beltegoed

bij aankoop van € 15,aan schoolartikelen

boek&kantoor

l (078) 613 30 77
t at 43 dordrecht | ttel.
i
vriesestraat

rs.nl
www.dekkers.nl boekhandel@dekke
28-05-13 12:31

postcodes 3311, 3315,
3318, 3319, 3328, 3329
boek&kantoor

SALE!!!

vriesestraat
i
43 d
dordrecht
d h | tel.l (078)
(0 8) 613 30 77

www.dekkers.nl boekhandel@dekkers.nl

De zorg van DenO gaat verder

Zondag 30 juni
Zo

GEOPEND
G
11.00 - 17.00 uur

S
EN HEEL VEEELL JEAN
VOOR HEM & HAAR

van Neurenburgpad 2 Dordrech
Dordrecht • www.vtcjeans.nl

(078) 6 483 483
www.uitvaartdordrecht.nl
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Compositietekening

Woningoverval aan
Mildenburg

dader steekpartij
Torenstraat
DORDRECHT

DORDRECHT
Twee mannen hebben woensdagmiddag een woning aan de Mildenburg
(Sterrenburg) overvallen. Rond 13.00
uur drongen zij de woning binnen en
maakten de bewoner een geldbedrag
afhandig.

In de uitzending van Opsporing Verzocht heeft de politie
gisterenavond een compositietekening getoond van de man
die mogelijk de 32-jarige Emiel van der Schaft op vrijdagavond 3 mei doodstak. Deze man liep samen met Van der
Schaft vanaf het Zwarte Koor de Torenstraat op. Hij wekte
de indruk dat hij het slachtoffer ondersteunde.

Auto rijdt na botsing tegen woning
PAPENDRECHT
Na een aanrijding op de Gerrit van Dalenstraat
is woensdagavond één van de auto’s tegen een
woning tot stilstand gekomen. De schade aan de
woning is niet groot en bewoners hoeven hun huis
dan ook niet uit.
Uit voorlopig onderzoek blijkt dat één van de auto’s wegreed
uit een parkeervak en daarbij een andere auto raakte. Die
botste uiteindelijk tegen de pui van een woning. De bestuurder van deze wagen raakte niet gewond, zijn bijrijdster is met
hulp van de brandweer en ambulancepersoneel uit de auto
gehaald. Zij is met nekklachten overgebracht naar het ziekenhuis. (Foto: Thymen Stolk)

De 42-jarige bewoner, die alleen thuis was, deed
open nadat er aangebeld werd. Er stonden twee
mannen voor de deur. Opvallend was dat een
van hen een pakketje in zijn hand had. De twee
kwamen direct de woning in en bedreigden het
slachtoffer. Ze wilden geld. Met in elk geval een
geldbedrag verlieten de mannen het huis weer.
Waar ze heengingen is niet duidelijk. Dat kan
zijn in de richting van het fietspad langs de N3 of
de Loevestein. De politie zoekt getuigen die iets
gezien hebben rond het tijdstip van de overval in
de Mildenburg of omgeving hiervan. De verdachten zijn tussen de 25 en 35 jaar, droegen donkere
kleding en hadden een pet op. De mannen zijn
ongeveer 1.85 meter lang.

Genoeg activiteit
bij faunapassages
DORDRECHT

Oliebollenbakker nieuwsgierig
naar moord op Zomerkermis
DORDRECHT
Het boek Raadsels op de Dordtse kermis
begint en eindigt met een scène over
oliebollen op de kermis in Dordrecht.
Daarom overhandigen Arnaud Makkenze
van de Dordtse Boekhandel Vos & Van
der Leer en auteur Caty Groen een aantal exemplaren in de gebakkraam van
Ron van der Weijden.
De oliebollenkraam is ook dit jaar weer vertegenwoordigd op de Dordtse Zomerkermis die nog tot
en met zondag duurt. Raadsels op de Dordtse kermis is het tweede deel uit de Rick Benson-serie,
een verhalenreeks over de Dordtse rechercheur
Rick Benson die misdrijven oplost in Dordrecht en
omstreken. De herkenbaarheid van de stad die als
achtergrond dient in de politieromans wordt door
de lezers gewaardeerd. “Klanten zeggen het leuk
te vinden dat Dordrecht zijn eigen Baantjer heeft”,
zegt Arnaud Makkenze van Vos & Van der Leer.
Ron van der Weijden tuurt belangstellend in de
detective. “Ik ben heel benieuwd hoe het afloopt
met die moord op de kermis”, zegt hij lachend.

De Rick Benson-boekjes kosten 7,95 euro en zijn in ieder geval te koop bij boekhandel
Vos & Van der Leer. Het volgende deel heet De fluisteraar van Crabbehof en verschijnt
17 november.

De faunapassages aan de Overkampweg en
Twintighoevenweg worden geregeld gebruikt. Dat
laten de webcams met bewegingssensors zien
die er hangen. Zo is te zien hoe kleine diertjes als
de bunzing, egel en marter de passages gebruiken om aan de andere kant van bijvoorbeeld
een drukke weg of het spoor te komen. Bij de
Baanhoekweg is een reeënpassage. Deze wordt
ook zo door de reeën gebruikt. De afgelopen
jaren is geïnvesteerd om de richels, tunneltjes
of bruggen voor de dieren te verbeteren of aan
te leggen. Om te kijken of de dieren deze ook
echt weten te vinden is opdracht gegeven aan
het Natuurwetenschappelijk Centrum Dordrecht
om de passages in de gaten te houden. Er zijn
faunapassages te vinden bij het Halmaheiraplein,
de Dubbeldamseweg, Raamkil, Overkampweg,
Twintighoevenweg en in Sterrenburg.

Gevonden
en vermiste
huisdieren
De gebakkraam van Ron van der Weijden speelt een rol in het boek van Caty Groen Raadsels op de Dordtse kermis.
(Foto: Thymen Stolk)

Hennepkwekerij in Van Slingelandtlaan
DORDRECHT
In de Van Slingelandtlaan is in de nacht van woensdag op donderdag rond
01.00 uur een hennepkwekerij ontdekt. Acht verdachten werden in de kwekerij op heterdaad betrapt. Agenten vielen de woning binnen.
Agenten zagen dat een auto zich verdacht gedroeg in de omgeving van de Van Slingelandtlaan.
De twee inzittenden gingen een woning binnen, waar een sterke wietlucht te ruiken was. De
politie zette de woning direct af. Toen de mensen in de woning niet open deden, klommen
agenten via een raam naar binnen. In het huis waren zes mannen en twee vrouwen aanwezig,
die allemaal werden aangehouden. Op de zolder van het huis stond een hennepkwekerij zonder
planten. De politie vond meerdere zakken met henneptoppen. In de auto bleek eveneens hennep te liggen, verpakt in een aantal dozen.
De acht verdachten, Rotterdammers van 22 tot en met 48 jaar en twee Dordtenaren van 25 en
26 jaar oud, zitten ingesloten op het politiebureau en worden verhoord. De hennep, bij elkaar
een aanzienlijke hoeveelheid, zal na weging worden vernietigd.

DORDRECHT
Stichting Amivedi registreert gevonden
en vermiste huisdieren. Hierbij volgt een
actueel overzicht van Dordrecht. Meer
informatie via Meldpunt Dordrecht, tel.
088-0064634, dordrecht@amivedi.com of
amivedi.nl.
Vermist zijn:
17 jun - kater (cypersrood met wit). Rossig rood, witte
bef en witte voetjes. Gechipt en gecastreerd. Pino, 2
jaar, Wolbrandsstraat.
16 jun - poes (cypers bruin). Beetje roodkleuring op
één kleurtje, wit halsbandje met steentjes. Gechipt. 5
jaar, Graveerstift
15 jun - poes (schildpad). Klein en dun, met een klein
hangbuikje. Piwi, 2 jaar, Selma Lagerlof erf.
10 jun - Papegaai (groen met geel). Een dwergpapegaai met een zwart kopje. Geringd. Mimi, 1 jaar, Joop
den Uylstraat.
Gevonden zijn:
20 jun - poes (cypersgrijs met wit). Gechipt. De
Jagerweg. Is helaas overleden.
17 jun - kat (wit met zwart). Overwegend wit met
zwarte oortjes, een zwart plekje onder de kin en een
zwarte vlek op de rechterflank. Golfterrein.

