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DORDRECHT - Liana Greeve is de
gelukkige winnares van de Big Rivers
Lezersactie. Zij wist de juiste artiest
op de foto te melden: Jaimi Faulkner.
In de week voorafgaand aan het festival krijgt ze haar VIP-kaarten en
consumptiebonnen opgestuurd. Op de
website (klik op Big Rivers Lezersactie)
is inmiddels een nieuwe foto te vinden
van een artiest die tijdens de komende
editie van Big Rivers optreedt. Mail
het goede antwoord voor vrijdag naar
redactie@dordtcentraal.nl en maak
ook kans op de gratis VIP-kaarten
(voor de betaalde nachtconcerten en
de afterparty op de laatste zondag van
Big Rivers) en de gratis consumpties.
Tot en met woensdag 13 juli wordt er
wekelijks een nieuwe foto geplaatst op
dordtcentraal.nl.
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DORDRECHT - Vijf jaar draait het
project met Marokkaanse buurtvaders nu in Wielwijk en Nieuw
Krispijn. De resultaten zijn zo positief, dat een nieuwe vadergroep is
geïnstalleerd in de wijken Reeland
en Staart-West.

Een nieuwe groep is in deze wijken in
bescheiden samenstelling recent van
start gegaan. Omdat in het Reeland
en op Staart-West relatief veel Turkse
jongeren wonen, gaat het hier om een
groep Turkse vaders. Zij gaan werken
volgens dezelfde methodiek als die in

woensdag
donderdag
en vrijdag
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Wielwijk. Gezien de ervaring daar, zou
ook in deze wijken de aanpak moeten gaan leiden tot meer rust, begrip
en acceptatie. Driss Tabghi, oprichter
en stimulator van de vadergroepen
in Dordrecht: “In Wielwijk was het
aantal vernielingen na vier maanden
van meer dan tachtig gedaald tot vier.
Na een halfjaar was het bijna nul.
Op enkele incidenten na, is dit nog
steeds zo. Het effect is dus blijvend.”
De belangrijkste opdracht van de
Marokkaanse vaders van het eerste
uur, was het aanspreken van jongeren op hun gedrag. Het doel was het
verbeteren van de leefbaarheid en de
veiligheid in de wijk en het terugdringen van vandalisme. “Hierin is het project in Wielwijk ruimschoots geslaagd.
Vadergroepen in andere steden, die
zich alleen richten op het terugdringen van vandalisme en overlast door
jongeren, werken op de lange termijn
niet”, zegt Tabghi. “Wat nodig is, is
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DORDRECHT - De Spuiboulevard wordt deze week weer omgetoverd in een mobiel
pretpark in de open lucht. De Zomerkermis van Dordrecht wordt zaterdag 18
juni om 13.00 uur geopend door wethouder Sleeking. Tot en met zondag 26 juni
staat er een mooie mix van attracties en kramen met lekkers. Natuurlijk hebben
de Dordtse kermismeesters ook weer gezorgd voor een aantrekkelijk randprogramma. Op de foto de spectaculaire Drop Zone die dit jaar voor het eerst naar
Dordrecht komt. Kermisfanaat Eduard Leurs, die de foto maakte, is gefascineerd
door de techniek achter de attracties. “De Drop Zone is echt een imposante attractie op de kop van de Zomerkermis”, zegt hij. “Je draait om alle lichaamsassen en
komt er behoorlijk gedesoriënteerd uit.” Leurs komt op pagina 3 uitgebreider aan
het woord. Alle informatie over de Zomerkermis is te lezen in de speciale bijlage
die bij deze editie van Dordt Centraal zit en op de website kermisdordrecht.nl.
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een complete herstructurering van de
wijk.”
Straatcultuur
Marokkaanse jongeren zijn thuis
vaak beperkt in hun vrijheid. Volgens
Tabghi zoeken zij hun heil op straat,
waar geen ouderlijk toezicht is. “De
straatcultuur is funest en zorgt ervoor
dat ze vaak in problemen komen. De
vadergroepen vullen deze leemte”,
concludeert Tabghi. Ouders staan
vaak machteloos in de opvoeding van
hun kinderen. Tabghi vindt dat zij
meer verantwoordelijkheid moeten
nemen voor het gedrag van hun kinderen, maar hebben daarbij ondersteuning nodig. “Deze ondersteuning moet
vroeg beginnen. Al vanaf een jaar of 2”,
benadrukt hij. “Kinderen en jongeren
moeten gewezen worden op andere
en zinniger tijdsbestedingen dan het
rondhangen op straat, zoals sport.”
Antennes van de buurt
De vadergroepen fungeren als klankbord. “De vaders zijn de antennes van
de buurt. Zij signaleren waar behoefte
aan is, bijvoorbeeld voorlichting over
suikerziekte. Ik hoef zelf alleen nog
maar te zorgen dat er iemand van
de GGD langskomt.” In het kielzog
van de vaders, zijn ook Marokkaanse
moeders een grotere rol gaan spelen
in de wijk.

> Lees verder op pagina 9
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‘Fascinerend om te zien hoe in een paar dagen
tijd een mobiel pretpark wordt opgebouwd’
DORDRECHT - Eduard Leurs, geboren
in Geleen, heeft het kermisvirus van
huis uit meegekregen. “Als er kermis
was in de stad kwam de hele familie
langs. In Limburg vieren ze kermis,
in het Westen ga je naar de kermis.”
Dordrecht kan zich als kermis in dat
Westen echter meten met de beste
van het land, vindt hij.

Leurs, in Dordrecht vooral bekend als
voormalig directeur van zwembad
Aquapulca en lid van het ontwerpteam van het nieuwe zwembad op de
Sportboulevard, kijkt met nostalgische
gevoelens terug op de kermisbezoeken
in zijn jeugd. “Geleen heeft één van de
mooiste kermissen van het land. Het was
echt een belevenis met de hele familie.
En dan de desillusie als het weer voorbij was. Die interesse voor kermissen is
nooit meer overgegaan. Ik vind het nog
steeds fascinerend om te zien hoe in
een paar dagen tijd een mobiel pretpark
wordt opgebouwd. En de techniek die er
achter zit.”
Altijd wat te beleven
Regelmatig bezoekt Leurs kermissen
door heel het land en zelfs bij de oosterburen. “In Duitsland komen de grootste
Europese attracties. Voor sommige zijn
zeventig treinwagons nodig om ze te vervoeren. In Nederland is Tilburg onbetwist

“Ik sta altijd
open voor
nieuwe
technieken!”
Erik van Loo
Chef-kok restaurant Parkheuvel, Rotterdam
Kermiskenner Eduard Leurs is zeer te spreken over de
Dordtse Zomerkermis.

nummer één. Maar Weert, Geleen, Best
en zeker ook Dordrecht doen goed mee.
Wat mij in Dordrecht opvalt is dat er elke
dag ook extra activiteiten rond de kermis
worden georganiseerd, waardoor er altijd
publiek is. Er is altijd wat te beleven. Zo
is kermis ooit ook begonnen; artiesten
die wat laten zien. Je ziet dat veel kleine
kermissen het moeilijk hebben, omdat er
alleen attracties staan. Ze zouden meer

terug moeten gaan naar de basis. Door
andere evenementen te koppelen aan
de kermis.”
Website
Sinds enkele jaren beheert Leurs ook de
site kermisdordrecht.nl. Ieder jaar wordt
deze weer een stukje verder uitgebreid.
“We hebben bij het ontwerp goed gekeken
naar de sites van de grotere kermissen in

Duitsland. Onze site straalt Dordrecht,
feest en familie uit. Er is steeds meer op
te vinden. We hebben gemerkt dat veel
bezoekers neuzen in de oude foto’s. Ik
ben nu bezig met het digitaliseren van
mijn fotoarchief, zodat we die afdeling
nog boeiender kunnen maken. We zien
de bezoekersaantallen oplopen en we
hopen dat veel liefhebbers gaan twitteren met #kermisdordrecht.nl.”

Vertrouwd in uw keuken. Dat is de
ambitie van Aswa Keukens. Onze
kennis over keukens verwerken wij,
samen met de expertise van gerenommeerde chef-koks, tot een perfect en
ook functioneel keukendesign.
Graag verwelkomen wij u in onze
showroom. Of bezoek onze website:

WWW.KEUKENLOGISTIEK.NL
DORDRECHT MIJLWEG 53 C, T (078) 632 12 80
HELMOND / HILVERSUM / UDEN / VENLO

Stand Statenpleinpodium is bijna 8000 euro
DORDRECHT - Dankzij vele gulle giften is het nu zeker dat er tijdens het
Big Rivers Festival weer een podium
komt te staan op het Statenplein. Dat
is het feestelijke gevolg van de actie
Geef Big Rivers het Statenplein terug,
die Dordt Centraal heeft opgezet in
samenwerking met de organisatie
van Big Rivers.

In eerste instantie moest de organisatie
van Big Rivers besluiten dat er geen
enkel podium mogelijk zou zijn op het
Statenplein. Het geld ontbrak als gevolg
van minder sponsorinkomsten. Door
met een actie een beroep te doen op de
lezers van Dordt Centraal kan dit besluit
herroepen worden en zal ook op het
Statenplein een podium te vinden zijn.
Bas de Zwart, festivaldirecteur, meldt
het volgende: “Het kan natuurlijk niet
zo’n immens podium worden, het wordt
een podium zoals een paar jaar geleden,
dat in de hoek bij de Nieuwstraat zal
worden geplaatst. We zijn nu druk bezig

Reacties & tips

Colofon

Wilt u reageren op één van de verhalen in Dordt Centraal of uw mening
geven over een ander actueel onderwerp uit Dordrecht en omstreken?
Stuur een brief of mail van maximaal
250 woorden naar Redactie Dordt
Centraal, Postbus 1030, 3300 BA
Dordrecht of redactie@dordtcentraal.
nl. De redactie hoort of leest ook graag
uw tips. Deze kunnen ook telefonisch
worden gemeld op tel. 6133223.

met de programmering en we werken
aan een vrolijk zomers feest op het
Statenplein.”
De Walvis
Het geld dat is opgehaald, komt van
gulle gevers uit de gehele regio. Bas de
Zwart: “Het is natuurlijk heel fijn om
te merken dat het festival leeft in de
harten van de Dordtenaren en dat zij
bereid waren geld over te maken. Er is
echter ook geld gegeven door mensen
uit de regio, er is zelfs geld gekomen
vanuit Rotterdam. Bovendien is dankzij
de berichtgeving in Dordt Centraal een
nieuwe sponsor naar ons toe gekomen.
De eigenaar van autowasserij De Walvis
heeft flink meebetaald en dankzij hem
is veel mogelijk gemaakt.”
Nog één week
Besloten is om de actie volgende week

af te sluiten. Het podium zal niet groter
meer worden, maar extra geld voor de
programmering is altijd welkom. Dus wie
wil bijdragen aan een goede programmering op het Statenplein, die kan de
actie alsnog ondersteunen door gehoor

te geven aan de oproep Geef Big Rivers
het Statenplein terug. Stort daartoe uw
bijdrage op girorekening 480.69.42 t.n.v.
Stichting Big Rivers o.v.v. Statenplein.
En dat er een feest gebouwd gaat worden op het Statenplein, dat staat vast.

Aanhouding in onderzoek naar brand De Jagerweg
DORDRECHT - De politie heeft een 27-jarige man uit Den Haag in zijn woonplaats
aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de brand in een woning aan
de De Jagerweg. Bij de brand raakten twee bewoners, een 47-jarige man en zijn
48-jarige vrouw, licht gewond. Hun 17-jarige zoon werd ernstig gewond door de
brandweer uit het brandende huis gehaald. De woning is zwaar beschadigd en
onbewoonbaar. Het onderzoek is met de
aanhouding niet afgerond. Nog steeds
werken 25 rechercheurs aan de zaak.
Meerdere aanhoudingen worden dan
ook niet uitgesloten. De verdachte is
VOOR DE BESTE PRIJS!
overgebracht naar Dordrecht en wordt
verhoord.

Wij geven de hoogste
prijs voor uw oude goud!
Wij kopen alles op

Vriesestraat 112, 3311 NS Dordrecht, tel. 078 - 6136227
Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag van 9:30 - 17:00 uur Maandag gesloten, geen koopavond.

Bezorgklachten: www.dordtcentraal.nl, verspreiding@dordtcentraal.nl
Directie: Piet van Westen tel. 078-6140149

Van Eesterenplein 208
WC Bieshof Stadspolders - Dordrecht

OOK IN UW REGIO

Slechts 6% BTW
A
op arbeid bij KUR
ook na 1 juli!!!
KURA GEEFT UW PAND
EEN EIGEN GEZICHT

JM Juweliers

Verschijnt ieder weekend huis-aan-huis
in Dordrecht en is tevens af te halen op
diverse afhaalpunten in Papendrecht en
Zwijndrecht. Totaal oplage 60.000.

korting tot 70%

KUNSTSTOF KOZIJNEN

CASH VOOR OUD GOUD

Verschijnt wekelijks op woensdag
huis aan huis in Dordrecht, Papendrecht,
Zwijndrecht, Heerjansdam en H.I. Ambacht
in een oplage van 100.000 exemplaren.

Opruiming bij:

KUNSTSTOF KOZIJNEN

Kantoor:
Jade 228, 3316 LJ Dordrecht, Postbus 1030, 3300 BA Dordrecht,
tel. algemeen: 078-6140149, fax: 078-6130132.
Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
Acquisitie:
Marco Haan 06-24243399, Edwin van Rijswijk 06-30671359,
Michel van Wijland 06-15217220
e-mail: advertentie@dordtcentraal.nl

KELVINRING 40, ALBLASSERDAM
T 078 - 699 16 99 WWW.KURA.NL

Redactie:
Hesper Romijn, Kees-Jan Visser, Loes Verkuijlen, Nettie Dekker,
tel. 078-6133223, e-mail: redactie@dordtcentraal.nl
Foto’s:
Thymen Stolk (tenzij anders vermeld).
Nabestellen: tel. 06-46732700,
www.thymenstolk.nl
Lay-out & Zetwerk:
Twin Creations, Dordrecht, www.twincreations.nl

