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Diamond Wheel:
een sterk staaltje
Opbouw van de kermis is fascinerend
Je hoeft niet echt liefhebber
te zijn van kermissen, maar
de opbouw van de mobiele
pretparken fascineert veel
techniekliefhebbers.

U Dordrecht
Juist daarom trekt het opbouwen van attracties veel kijkers.
Nederland spreekt, als het gaat
om de ontwikkeling van kermisattracties, wereldwijd een
behoorlijk woord mee.
Zo staat Vekoma uit het Limburgse Vlodrop bij attractieparken bekend als een aansprekende achtbaanbouwer, terwijl
KMG uit Neede en Mondial
uit Terband bij Heerenveen
bekend zijn als internationale
leveranciers van onder andere
mobiele attracties. Kermis is
een modern bedrijf, waar het
net als in andere bedrijfstak-

ken gaat om efficiëntie en snelheid. Regelmatig zitten tussen
twee kermissen maar één dag
en nacht om de attracties over
te brengen en opnieuw op te
bouwen. Daarnaast is het van
belang dat het verplaatsen van
attracties met zo weinig mogelijk transporten kan gebeuren.
Een fraai voorbeeld van innova-

Nederland
spreekt een
behoorlijk
woordje mee
tieve ontwikkeling van kermisattracties is het reuzenrad dat
deze Zomerkermis Dordrecht
aandoet, het Diamond Wheel.
Het concept van dit reuzenrad,
dat met de 55 meter hoogte tot
één van de grootste reizende
reuzenraden van Europa be-

hoort, werd ontwikkeld door
het Friese Mondial. Om dit
enorme rad te verplaatsen
zijn slechts vier vrachtwagens nodig. Twee van deze
trailers zijn een integraal onderdeel van het reuzenrad en
vormen het fundament van
de masten.
De trailers worden op een
door Mondial gepatenteerde
manier aan elkaar gekoppeld, waarna door middel
van hydrauliek de masten
rechtop kunnen worden gezet. Daarna worden de spaken aan de mastconstructie
gekoppeld, waar uiteindelijk
de gondels worden gehangen. Door deze technische
toepassingen kan ten opzichte van traditionele bouwmethode 50% van de bouwtijd
worden gespaard, terwijl het
transport met 40% kan worden gereduceerd.

Expositie Jan Stroeve in galerie
Dordrecht

in de maand juni exposeert Jan
Stroeve schilderijen in galerie ’t
Hellende Vlak aan Vlak 5. Jan
Stroeve (1957) is werkzaam als
theatermaker, theaterdocent en
choreograaf.
Een leidmotief in zowel zijn

theaterwerk als schilderijen is
de fascinatie voor klein leed en
onvervuld verlangen. Het liefst
gesitueerd tegen een decor van
licht absurdisme.
De olie- en acrylschilderijen van
Jan Stroeve zijn kleine compacte
vertellingen; Short Stories van

mensen die gevangen zitten
in een gedachte.
Ze zijn te bezichtigen in Galerie ’t Hellende Vlak. Open
vrijdag, zaterdag en eerste
zondag van de maand tijdens Kunstrondje Dordt van
14.00 tot 17.00 uur.

Riko Kruit naar
Sporting Delta
Dordrecht

Sporting Delta naar NK
Sporting Delta D1 zich geplaatst voor het Nederlands Kampioenschap voor D-teams, dat wordt gehouden in Bodegraven. Een fantastische prestatie van het team en de technische staf. De D1 is een talententeam waarvan verschillende
spelers uitkomen in de Zuidwest-selectie.

Albert Schweitzer: sterren
Dordrecht

Nadat het Albert Schweitzer
ziekenhuis de afgelopen jaren steeds op de drie sterren ‘bleef hangen’, is het nu
dan toch gelukt: de locatie
Dordwijk heeft in de landelijke Sterrengids 2012 een
vierde ster binnengesleept en
zelfs een eervolle tiende plek
behaald onder alle geteste
ziekenhuizen. Ook de locaties Amstelwijck, Sliedrecht
en Zwijndrecht hebben met
drie sterren allemaal een
prima score behaald. Marion Doets, hoofd Facilitair:
“Dit is een mooie beloning
voor ieders inzet, op al onze
locaties. We groeien steeds
meer in onze gastvrije rol en

dat wordt opgemerkt en
gewaardeerd.”
225 ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen
en GGZ-instellingen
hebben dit jaar meegedaan aan het project
Gastvrijheidszorg met
Sterren. Ze zijn beoordeeld op de kwaliteit van
eten, drinken, ambiance
en gastvrijheid. Op 7 juni
werden op het Nationaal
Congres Gastvrijheidszorg 2012 in CineMec
in Ede de winnaars bekendgemaakt. Winnaar
bij de ziekenhuizen is het
Sint Franciscus Gasthuis
in Rotterdam, met vijf
sterren.

Het korfbalbestuur en de
commissie Jeugdsport van
Sporting Delta zijn bijzonder verheugd dat Riko Kruit
komend seizoen betrokken
wordt bij de jeugdopleiding
van Sporting Delta. Riko
gaat op regelmatige basis
clinics verzorgen voor de
jeugdselectieteams om zo het
niveau van, de nu al goede
jeugdopleiding, nog verder
te verhogen. Daarnaast zal
Riko een aantal clinics voor
de jeugdtrainers verzorgen
en is hij aanspreekpunt voor
adviezen voor jeugdtrainers.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat Riko wordt betrokken bij het verzorgen van
individuele trainingen.

Fietstocht door
de inpoldering
Dordrecht

Op zondag 17 juni verzorgt
de IVN een fietstocht door
de inpolderingen van het Eiland van Dordrecht.
We starten in het jaar van
de Sint Elisabethsvloed toen
een groot deel van het Eiland
van Dordrecht overstroomde
en fietsen als het ware door
de geschiedenis heen terug
naar 2012 en volgen daarbij
de opeenvolgende inpolderingen waardoor onze omgeving er uit ziet zoals we
haar nu kennen. De fietstocht start om 09.00 uur in
’t Hof en eindigt omstreeks
13.30 uur bij de Randweg
waar deze het Wantij kruist
en vanaf daar fietsen de
deelnemers zelfstandig terug
naar huis.

Op weg naar de Grote Kerk
Dordrecht

Tot en met 1 augustus zijn in de
centrale hal van het Stadskantoor in Dordrecht aquarellen
te zien van de schilder Marco
Boer. Deze acht werken vertellen zijn verhaal over de reis
naar de Grote Kerk. De eerste

aquarel is vrij abstract. Gaandeweg de ‘reis’ die koud en rationeel begint, eindig je met een
steeds realistischer beeld met
veel warmte en emotie. Het
doel is bereikt. Van de originele
schilderijen worden hoogwaardige reproducties gemaakt die

belangstellenden kunnen aanschaffen.
De opbrengst van de verkochte
werken komt geheel ten goede
aan de restauratie van het dak
van de Grote Kerk. Meer info
op www.watercolor.nl en www.
kunstplaza.com

Sporten: betere
toekomst

Waar is Willem? op RTV

Dordrecht

RTV Dordrecht maakt vrijdag
15 juni een begin met het versterking van haar televisieprogrammering.
Met ‘Waar is Willem?’ brengt
de Dordtse omroep een wekelijkse puzzeltocht over het Eiland van Dordrecht. ‘Waar is

Op zaterdag 16 juni vindt op
de Sportboulevard in Dordrecht de zestiende speelronde plaats van de Dutch
Street Cup 2012. Dit is de
landelijke straatvoetbalcompetitie voor dak- en thuislozen en andere kwetsbare
groepen. Deze competitie
wordt voor de vijfde keer
georganiseerd door Stichting Life Goals. Maar liefst
31 teams uit heel Nederland
hebben zich ingeschreven.
Acht teams strijden op 16
juni om de competitiepunten
voor het landelijk kampioenschap. De winnaars worden
op 17 en 18 augustus bekend
tijdens de landelijke finale
op de Dam in Amsterdam.
Deze teams gaan Nederland
vertegenwoordigen op de
Homeless World Cup in oktober in Mexico City. Dutch
Street Cup team Dordt Sportief neemt voor de derde keer
deel aan Dutch Street Cup.
Wethouder Piet Sleeking,
voorzitter Ad Heijsman van
FC Dordrecht en Joanne
Blaak-van de Lagemaat van
het Leger des Heils verrichten de aftrap.

Dordrecht

Willem?’ zal het eerste zijn van
een aantal nieuwe programma’s
en initiatieven bij de lokale omroep van Dordrecht.
RTV Dordrecht verwacht dat
deze nieuwe elementen in de
programmering tijdens en na
de zomermaanden zichtbaar
zullen worden.

Trouwerij juf Gerlinde
Vrijdag was bijzondere dag voor de kleuters van groep 1 van
De Regenboog. Juf Gerlinde van Asperen stapte in het huwelijksbootje met Rutger Pot. Het bruidspaar kwam ’s morgens
naar school en werd toegezongen door alle groepen. De kleuters waren verkleed als bruid en bruidegom.
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MILAAN IN
DE WOONMALL
DAT MERK JE!
60 woonwinkels | makkelijk parkeren | A20 afslag 16
Milaan in Alexandrium Woonmall tot en met 24 juni. Direct vanaf
de Salone Internationale del Mobile naar Rotterdam. Verfrissend,
verleidelijk en vredig: dat zijn de kernwoorden voor het nieuwe
kleurrijke designinterieur. Mix knalblauw, grasgroen en zuurstokroze
met een vleugje goud. Want zoals in de mode kan je ook in
Alexandrium Woonmall niet om kleur heen…DAT MERK JE!

gratis WiFi

