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Win het boek van
René van der Gijp!

PIETS
WEERBERICHT

Speel jij beter?
Win een Babybel
voetbaltafel!

Het boek Gijp van René van
der Gijp staat nummer 1 in de
Boeken Top 10. Nu is de kans
om 2 boeken gratis te winnen.
Doe mee aan onze lezersactie!

Het weer van
de komende
week ziet u op onze site!

www.deweekkrant.nl/actie

www.destemvandordt.nl

www.deweekkrant.nl

Klik&Win

ACTIES
KLIK & WIN

Ambulances
verhuizen

Di-rect op
Wantijpop
Dordrecht

Op zaterdag 30 juni vindt
Wantijpop plaats, een gratis
festival voor jong en oud.
Tussen 12.30 en 23.00 uur
staan er verschillende artiesten in het Wantijpark in
Dordrecht. Op het Wantijpodium staat een ijzersterk programma: Di-rect,
Go Back To The Zoo, Moss,
Typhoon, Eefje de Visser,
Laura Vane & The Vipertones en F. Ook staan er te
gekke regionale bands op het
Popcentralepodium. Voor
de jongste festivalbezoekers
is er een jeugdplein opgezet
waar verschillende activiteiten plaatsvinden.

Deze zomer gaan ze naar Leerpark

U Dordrecht
Vermoedelijk op 1 augustus is
de nieuwe standplaats van acht
ambulances een feit. Hoewel
de post Maasplaza nog niet zo
oud was (in gebruik genomen
in 1994) is de nieuwe behuizing ruimer en arbotechnisch
beter. “Voor de patiënt komen
we gunstiger te zitten”, vertelt
clustermanager Kees de Haas.
“Centraler. We zitten zo op de
N3, dus we zijn straks extra snel
in alle delen van de stad maar
ook daarbuiten.” De auto’s
krijgen elk een eigen uitrijdeur,

waar ze op de Maasplaza nog
schuin achter elkaar staan
omdat ze er via één deur uit
moeten en via één deur in.
Bijna tegelijk met de verhuizing vindt nog een ingrijpende gebeurtenis plaats:
directeur Jos Bax gaat met
vervroegd pensioen. In
1980 kwam hij als tiende
ambulanceverpleegkundige
bij de GG&GD Dordrecht.
In 1984 werd hij teamchef.
In 1996 ontstond onder zijn
leiding de eerste regionale
ambulancedienst van Nederland, voor heel Zuid-Holland
Zuid. In deze editie is Bax
dan ook onze Dordtenaar
van de Week. Tegelijk met
zijn afscheid wordt het boek
‘Water scheidt, water bindt’
ten doop gehouden en aan
Bax aangeboden. Het is geschreven door historicus en
ambulanceverpleegkundige
Thijs Gras en bevat de complete geschiedenis van het
ziekenvervoer in de regio.

Het is gezellig druk
op Dordtse kermis
Het was lekker druk dit weekend op de Dordtse kermis. Er was dan ook van alles te
doen voor jong en oud. Vooral het prachtige reuzenrad siert de stad, het zou eigenlijk
moeten blijven staan.
FOTO AUWIEN BOELKENS

Zomereditie Dordt Olympics

DESIGN SALE
Grote kortingen op
showroommodellen en
interessante acties

dealer van: Leolux
Hulsta | Gelderland | Vitra
en andere topmerken

Brouwerstraat 17
Sliedrecht (woonboulevard)
T 0184 42 41 50
www.modernwonen.nl

Duizend kinderen doen donderdag 21 en vrijdag 22 juni
mee aan de Zomereditie van
Dordt Olympics! Sportbedrijf
Dordrecht brengt een stukje
Londen naar onze stad. Onder

barbecue.nl

Voor het eerst sinds mensenheugenis, rukken binnenkort
geen ziekenwagens meer uit
in de Dordtse binnenstad. De
ambulancepost in winkelcentrum Maasplaza verhuist
deze zomer naar de nieuwbouw van de Veiligheidsregio
in het Leerpark (naast de
nieuwe brandweerkazerne).

begeleiding van professionals
gaan kinderen uit groep 6 en
7 van het basisonderwijs kennismaken met een selectie van
sporten die in Londen op het
Olympische programma staan.

EK TIP

A-Z Barbecue Menu p.p.:

Lekker makkelijk, alles inclusief, min. 5 personen

€ 11,45

Vlees
Salades
Sauzen
Benodigdheden
• Kipfilet
• Komkommersalade • Zigeunersaus
• Porseleinen borden
• Filetkarbonade
• Witte koolsalade
• Cocktailsaus
• RVS bestek
• Kipsaté (2 stokjes) • Huzarensalade
• Knoflooksaus
• Gasbarbecue
met gasfles
• Mexicaanse
• Kartoffelsalade
• Satésaus
barbecueworst • Gemengde rauwkost • Stokbrood met • Tangen
• Grillburger
• Perzikschijfjes
kruidenboter • Servetten

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl
BEZORGING DAGELIJKS • GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND • ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!

Zekerheid?

ZONDAG
1 JULI
DE 17e DORDTSE
BOEKENMARKT
www.dordtseboekenmarkt.nl
DESKUNDIGE MONTAGE

Dordrecht Centrum
Johan de Wittstraat 160
(078) 631 01 99
Dordrecht Stadspolders
Van Eesterenplein 254
(078) 630 97 25
www.hypotheker.nl

www.belmar.nu
Dordrecht • (078) 6164808

SALE

COMPACTCAMERA

AH Kersen

: € 109,NORMAAL : € 79,IN
E
L
FOTO K

NA EXTRA
KASSAKORTING

Doos 500 gram

1.99
Dat helpt.

Geldig t/m zondag 24 juni 2012.

2.99

UIT

* Hoogste gemiddelde korting t.o.v. reguliere prijzen na meting bij 5 landelijke supermarktketens.

TOT 70%
KORTING

EX ZS 10
CASIO
14,1 megapixel • 5 x optische zoom •

Gezichtsdetectie • ISO 64-1600 • HD filmen
• USB 2.0 • Vol automatische stand

24 JUNI
KOOPZONDAG!

Lagendijk 99
Ridderkerk
0180 - 423500

vrijdagavond koopavond
zondag en maandag gesloten

www.plaisierinterieur.nl

INTERIEUR

Kijk voor de
JumboDeals op
de achterkant!

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR

KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE! KIJK VOOR ALLE ADRESSEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.FOTOKLEIN.NL

PROGRAMMA

Lees verder elders
in deze krant!

Dordrecht: Winkelcentrum Sterrenburg, Merwedestraat, Winkelcentrum Slangenburg

Gemeentenieuwspagina’s
in deze krant! Vanaf pagina 5.

