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KOOP T/M DO
OP SWEETDEAL.NL

VOOR

€25, -

WOENSDAG 13 JUNI T/M
DONDERDAG 14 JUNI

Vaderdag komt eraan, verras je vader met een wijnproeverij
verzorgd door Le Vin Quotidien, bij jou of hem thuis! Geen blabla,
maar gewoon gezellig wijn proeven met een aantal goede vrienden
en/of kennissen. Natuurlijk steek je deze avond ook nog iets op,
maar het is vooral luchtig en gezellig!

De kermis: ‘The
Power You Need!’
Achter de kermis zit enorme vraag aan energie
Kermissen zijn grootverbruikers als het om
elektriciteit gaat. Vrijwel
niemand realiseert zich
dat achter een kermis
een enorme vraag aan
energie verscholen zit.

U Dordrecht
VOOR

€27,50

WOENSDAG 13 JUNI T/M
DONDERDAG 14 JUNI

Beleef een gezellig dagje uit op historisch eiland Katendrecht! Je
wordt ontvangen met een kop koffie en appelgebak. Daarna volgt een
rondleiding met aansluitend een heerlijk diner met gamba’s, friet en
salade voor 2 personen bij restaurant Ketelbinkie Rotterdam!

VOOR

€14,95

WOENSDAG 13 JUNI T/M
DONDERDAG 14 JUNI

Wil jij deze zomer op het strand of in het zwembad van alle
gemakken voorzien zijn? De Funtowel is dé alles in één oplossing
waarmee jij deze zomer de show kan stelen! Een badlaken met
ingebouwde speakers, opblaasbaar kussentje en draagtas!

JE KUNT ONS OOK VOLGEN OP TWITTER : @SWEETDEALNL
FACEBOOK: /SWEETDEALNL

OPHEFFINGS
UITVERKOOP

ALLES

%

Wij gaan stoppen met de fietsen!

Als een grote attractie op
een elektriciteitsnet zou
worden aangesloten, dan
zou de binnenstad van Dordrecht zonder stroom komen
te zitten. Ter indicatie: Het
Diamond Wheel heeft een
aansluitwaarde van 3 x 150
Amp. Een autoscooter heeft
zelfs 3 x 200 Amp. nodig.
Naar schatting zijn voor
de Dordtse Zomerkermis
30.000 kWh nodig. Dit jaar
wordt de energievoorziening
van de Zomerkermis anders

ingericht. Ruud de Dreu, kermismeester: “Voorheen werd
op de Spuiboulevard voor het
stadskantoor een transformatorhuisje geplaatst. Dat doen we
niet meer. Er is dit jaar op basis
van drie offertes gekozen voor
een andere energieleverancier:
Interchange Power. Dit bedrijf
werkt met tijdelijke electrici-

Op basis offertes
gekozen voor
nieuwe
leverancier
teitsverzorging door middel
van aggregaten.” Het voordeel
hiervan is dat in de aanloop
naar de kermis geen hinderlijke
werkzaamheden plaatsvinden
om het transformatorhuis te
plaatsen. “Daarnaast moet je
niet onderschatten dat we het

hele jaar vastrechtkosten moesten betalen voor dit huisje, terwijl we er maar kort gebruik
van maakten”, licht De Dreu
toe. Voor Interchange Power
is de kermis trouwens een vertrouwde bedrijfstak. Het bedrijf
is eigendom van Karel en zoon
Michel Swinkels. Deze familie
exploiteert de autoscooter, die
jaarlijks op de Dordtse kermissen present is. Karel: “Er worden steeds hogere eisen gesteld
aan kermissen en dat geldt ook
voor de elektriciteitsvoorziening. Dat was voor ons reden
om een nieuwe weg op te slaan.
Michel (37) is een elektrotechnische opleiding gaan volgen.
Uiteindelijk zijn twee aparte
bedrijven ontstaan.” Aangezien Karel en Michel Swinkels
de kermis door en door kennen,
weten zij welke apparatuur, materialen en kwaliteit van dienstverlening nodig zijn.

Het Stedelijk Dalton Lyceum
prolongeert nationale zwemtitel
Dordrecht

Het zwemteam van het Stedelijk Dalton Lyceum mag
zich opnieuw het snelste
schoolteam van Nederland
noemen. In de tiende editie
van Mission Olympic afgelopen vrijdag in Amsterdam
versloegen de Dordtse leerlingen in de fi nale al hun
concurrenten.
Het team met Niels Adriaanse, Gabriël Danckaarts, Sam
Beer en Joris Kraaijesteijn
kwam in de finale in het Sloterparkbad uitstekend uit de
startblokken. De zwemmers
– onder leiding van docenten Michiel Bakker en Erik

Het schoolteam van het Stedelijk Dalton Lyceum kroonde dit
jaar opnieuw tot Nederlands kampioen zwemmen.

Peters – blonken net als vorig jaar op vrijwel
alle onderdelen uit. In het andere team maakte
Naomi van Gool veel indruk. Zij werd knap
tweede van alle meisjes in klas 3 en 4.
Mission Olympic is de grootste schoolsportcompetitie van Nederland. Elk jaar strijden
zo’n 150.000 leerlingen van 300 scholen om
het nationale kampioenschap in twintig sportdisciplines.
Prins Willem Alexander en oud-topsporters
Frank de Boer, Erben Wennemars en Dennis
van der Geest openden de finale in het Olympisch Stadion voor ruim 5000 scholieren. Rapper Lange Frans sloot de dag af.
Het Stedelijk Dalton Lyceum sleept al jaren
prestigieuze titels op het gebied van sport in de
wacht. Dat is natuurlijk niet vanzelfsprekend.
De locatie Kapteynweg voert dan ook een zeer
actief topsportbeleid en investeert veel tijd en
aandacht in sportactiviteiten. De leerlingen
worden gestimuleerd en enthousiast gemaakt.
Sinds dit schooljaar heeft de Kapteynweg een
leerstroming Sport Xtra die talenten enthousiasmeert ook in de toekomst sportieve successen te blijven boeken.

0 Zie ook: www.destemvandordt.nl
Theater in café Merz
Dordrecht

GARAGE
RIJWIELHANDEL

Stevensweg 79 A
3319 AJ Dordrecht
Tel. 078 - 616 33 65
www.bussem.nl

In de bovenzaal van café Merz aan de Korte
Kalkhaven is zondag 17 juni de theatervoorstelling Sterk spul ‘Gele schoenen’. Zwaluwe 9
zet in de laatste wedstrijd van het seizoen alles
op alles om degradatie af te wenden. De aanvang is 19.00 uur. Aansluitend wordt de voetbalwedstrijd Nederland-Portugal vertoond.

