
Dordt Centraal

www.uitvaartdordrecht.nl
(078) 6 483 483

De zorg van DenO gaat verder

078 - 6489319 • twincreations.nl
Volg ons op twitter @twincreations

creations

Nijverheidstraat 10f • Dordrecht 
078 • 613 36 92

Vanaf  heden nieuw in Dordrecht

Voor keukens en sanitair 
in elke prijsklasse!

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

www.drukkerijjonkheer.nl

D r u k k e r i j  

Jonkheer 

Voor al uw drukwerkVoor al uw drukwerk

RODOAUTOS.NL
In- verkoop gebruikte auto’s

APK / ONDERHOUD / REPARATIE
Gratis ophalen van sloopauto’s

Tel 078 - 6163980

oplage 100.000 • nr. 610

Zomeraanbieding*
2e uur GRATIS bowlen 2e uur GGGRAATIIS booowleen   
(ook bij arrangementen en kinderfeestjes)

Bowling de Merwehal • Baanhoekweg 1 Dordrecht 
www.bowlingcentrum.nl • 078-6164777

Zomergrill-arrangement* 
onbeperkt steengrill, gourmet of bbq.
inclusief 2 uur 
GRATIS BOWLEN 19,50 p.p.19,5555000 ppp.ppp..

*Geldig  van mei t/m augustus.

midweek     woensdag 13 juni 2012

tel: 078-6226340
www.kroonkozijn.nl

Taxa  e nodig ? 

www.centraaltaxa  ebureau.nl
T: 078 - 644 05 88       M: 06 14 62 69 79 

E: hwende@ctb-taxa  e.nl

ga voor fiat naar 

Wij verzorgen het gehele traject: 
Ontwerpen • Drukken • Verspreiden 

Postcodeverspreiding mogelijk

Bij deze krant ontvangt 
u de volgende folders:

Info via: 078 - 6140149 of
dordtcentraaldistributie.nl

Bike Totaal 3318, gedeelte 3317, 
gedeelte 3328

Sterrenburger Wijkkrant 
3318, 3328

Domino 3311, 3312, 3313, 3316, 
3317, 3318

Groenrijk Dordrecht
Dordrecht, gedeelte Papendrecht

Linolux  3315, 3318, 3319, 3328, 
3329, gedeelte 3311, gedeelte 3317

Opnieuw & Co
gedeelte Zwijndrecht

ODS 3311, 3312, 3313, 3315, 3319, 
3329, gedeelte 3318

Domino Papendrecht
heel Papendrecht

Tuinwereld gedeelte Dordrecht

Winkelcentrum Sterrenburg, 
3318, 3319, 3328

Walvis Sliedrecht

DORDRECHT
Op de Spuiboulevard maakt het dagelijks verkeer weer plaats voor transporten van indrukwekkende a  rac  es. Aanstaande zaterdag gaat 
om 13.00 uur weer de tradi  onele negendaagse zomerkermis van start. Zo’n veer  g zaken zijn het decor van één van de grootste evene-
menten van Dordrecht. Een echte familiekermis, want het aanbod van a  rac  es is afgestemd op jong en oud, voor snelheidsduivels tot 
lie  ebbers van spelletjes.        Meer op pagina 3. 
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DORDRECHT
Op de Spuiboulevard maakt het dagelijks verkeer weer plaats voor transporte
om 13.00 uur weer de tradi  onele negendaagse zomerkermis van start. Zo’n
menten van Dordrecht. Een echte familiekermis, want het aanbod van a  rac
lie  ebbers van spelletjes.        Meer op pagina 3.

Zomerkermis 
Wij verzorgen het gehet gehhet get 

Ontwerpen • Drukkenkken • •n •ken  
Postcodeverspreidinginging

nfo via: 078 - 614
ordtcentraaldist

Winkelcentrum Ste
318, 3319, 3328

Walvis Sliedrecht
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en van indrukwekkende a  rac  es. Aanstaande zaterdag gaat 
 veer  g zaken zijn het decor van één van de grootste evene-
 es is afgestemd op jong en oud, voor snelheidsduivels tot 

voor iedereen voor iedereen 

Ambachtelijk
gebakken 
gevulde 
koeken 
4 st. 

C1000 BERT VISSER

zie onze aanbiedingen op 
www.C1000bertvisser.nl

DAMPLEIN 16
3319 HC DORDRECHT

€2,-
geldig van 
woensdag 
13 juni t/m 
zaterdag 
16 juni

DORDRECHT
Nog een paar weken (vanaf 1 
juli) en dan geldt ook in Dor-
drecht dat een zakje wiet of 
een jointje bij een van de zeven 
co  eeshops alleen verkrijgbaar 
is met de wietpas. Over deze 
verplichte registra  e blijkt ech-

ter nog de nodige verwarring te 
bestaan. Een (actueel) ui  reksel 
uit de Gemeentelijke Basisadmi-
nistra  e Persoonsgegevens (be-
volkingsregister) is een absolute 
voorwaarde om voor een pas in 
aanmerking te komen.

Ook de coffeeshops in Dordrecht wijzen 
hun klanten erop dat zij zich verplicht 
moeten laten registeren. Echter de ei-
sen die in ieder geval een van de shops 
stelt (zie foto), komen niet overeen met 
de voorwaarden van de gemeente. Zo 
is een uittreksel uit de GBA (niet ouder 
dan 4 weken) verplicht bij de registra-
tie bij de coffeeshophouder en geldt de 
inschrijving alleen voor de desbetref-

fende zaak en niet voor alle shops in 
Dordrecht. Lid zijn van meerdere cof-
feeshops is geen probleem. Na de invoe-
ring van de wietpas gaat de gemeente 
de coffeeshops controleren. 

Niet aantrekkelijk
Vanaf 1 januari 2013 
wordt de wietpas in het 
gehele land ingevoerd. 
Voor de zuidelijke provin-
cies Brabant, Limburg en 
Zeeland was dat afgelo-
pen maand al het geval. 
Burgemeester Brok liet 
toen al weten de wietpas 
versneld in Dordrecht 
te willen invoeren om 

de stad niet aantrekkelijk voor ‘drugs-
toeristen’ te maken die nu noordelijker 
moeten trekken om zonder pas aan 
wiet te kunnen komen.

(Foto: Thymen Stolk)   

Hoe zit het nu met de wietpas? 
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(Foto: Thyme )

verschijnt wekelijks huis-aan-huis in Dordrecht - Heerjansdam - Hendrik-Ido-Ambacht - Papendrecht - Zwijndrecht


