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Doe mee

Gezondheidspark

Win een reis of
fotoshoot met je
film of trouwfoto

Het Albert Schweitzer Ziekenhuis
is onderdeel van het Gezondheidspark. Zowel in Dordrecht als
Zwijndrecht wordt er steeds verder
vernieuwd. Kijk hiervoor op de site.

www.deweekkrant.nl/trouwen

www.destemvandordt.nl

De Dordtse weekmarkt biedt al
vele jaren een gevarieerd aanbod
Ruud de Dreu: ‘De markt zorgt voor een grote aantrekkingskracht in de binnenstad’
Eigenlijk is het ons eigen
openlucht winkelcentrum!
Ruud de Dreu zegt het
maar meteen duidelijk. Als
markt- en kermismeester
heeft hij het natuurlijk over
de Dordtse weekmarkt. Elke
week op vrijdag en zaterdag
staan er maar liefst 190
kramen op de weekmarkt.

u Piet de Meer
U Dordrecht
“De markt hoort natuurlijk
helemaal bij het Dordtse straatbeeld. Bovendien is er sinds
mensenheugenis een gevarieerd
aanbod. Natuurlijk veel etenswaren: groenten en fruit, noten
en vis. Daardoor is de markt
eigenlijk befaamd. Maar ook
heel veel kleding, schoenen en
stoffen. In het weekeinde heeft
de Dordtse weekmarkt aantrekkingskracht in de hele regio.
Dat is beslist toegenomen door
de komst van de Waterbus. Veel
mensen uit Sliedrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en ‘s-Gravendeel maken daar gebruik
van.
Er zijn ook veel mensen uit
de Hoekse Waard en Alblasserwaard die speciaal voor de
stoffenkramen naar de markt
komen, want in die gebieden
maken veel mensen nog hun
eigen kleding. En zo biedt de
markt voor elk wat wils. Ik zeg
altijd: van een stroopwafel tot
kibbeling. En dat maakt de
Dordtse markt juist zo gezellig
en gevarieerd”, zegt Ruud de
Dreu. Hij vindt de weekmarkt
de motor van de Dordtse binnenstad. En een sociale ontmoetingsplaats. Het is ook
bepalend voor de drukte in
het gebied waar de markt in de
weekeinden plaatsvindt. Negen
jaar geleden verhuisde de markt
van de ‘oude’ plek op de Grote
Markt en Scheffersplein naar de
nieuwe plek op het Statenplein
en de Sarisgang. Het was een
enorme operatie en aanvankelijk moesten veel mensen er aan
wennen. “En het is een heel
goede keus geweest. Dit is de
beste locatie van de binnenstad
en de markt past hier ook beter. Je ziet dat de Grote Markt
helemaal is leeggelopen en op
het Statenplein en Sarisgang is
het veel drukker geworden. De
aantrekkelijkheid van een goede
weekmarkt is daarvoor bepalend”, vindt de marktmeester.
Sinds de verhuizing valt de
Dordtse markt geregeld in de
prijzen. Zowel in 2002 als 2004
had Dordrecht de beste markt
van Nederland. Ook dit jaar
is onze stad genomineerd. Op
maandag 27 juni wordt de uitslag officieel bekendgemaakt.
“Natuurlijk hopen we dat Dordrecht weer de beste markt is.
We zitten in de race samen met
Emmen en Maastricht. De jury
is hier een aantal keren geweest

Dordtenaar van de week
Ruud de Dreu bij de Dordtse
weekmarkt. Een begrip in de
hele regio.
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voor de beoordeling. Wij willen
graag laten zien dat Dordrecht
voorop loopt met de kwaliteit
en uitstraling van de markt!”,
aldus Ruud de Dreu. Zaterdag
18 juni gaat het volgende evenement van start waaraan de
marktmeesters hard werken:
de Dordtse zomerkermis. Ruud

‘De kermis is
heel gevarieerd
en trekt
veel publiek’
de Dreu: “Wij bieden hier een
grote kermis met veel attracties.
Ook hier geldt: het is vooral
heel gevarieerd. Met grote en
spectaculaire attracties. En ook
veel eetzaakjes met poffertjes,
zuurstokken en suikerspinnen.
En natuurlijk de vele behendigheidsspelen. Ook voor de kinderen is er veel plezier te beleven.
Het is een kinderkermis voor
jong en oud.” Ruud de Dreu
weet dat eigenlijk iedereen de
kermis wel leuk vindt. “Het is
een pretpark in de open lucht en
trekt altijd veel mensen. In Dordrecht komen er in negen dagen
100.000 bezoekers.” Dat komt

Ruud de Drue met zijn vrou Ingrid tijdens een vakantie in Griekenland.
ook door het randprogramma,
want er zijn dagelijks optredens
van onder meer Jan van Est, een
brassband, clowns, speciale kindermiddag en een verloting.
Ruud de Dreu is geboren in
Strijen en woont sinds zijn zesde jaar in de Merwestad. Het
gezin streek neer in NieuwKrispijn en Ruud doorliep hier
de Kohnstammschool aan de

Nassauweg. Daarna kreeg hij
les op de Mavo en de detailhandelsschool. Aanvankelijk
werkte Ruud bij autobedrijven.
Want auto’s zijn zijn grote passie. “Dat is een heel leuke tijd
geweest. Ik kwam toen ook
geregeld op de Automarkt in
Utrecht en daar maak je heel
veel mee.” Uiteindelijk werd hij
marktmeester. Zijn vader was

marktkoopman en het werd
hem eigenlijk als de paplepel
ingegoten. Ruud is al bijna 20
jaar getrouwd met Ingrid en zij
hebben twee kinderen: Jasper
en Melvin. Zijn grootste hobby
is fietsen. Ook tijdens vakanties
in Oostenrijk gaat de tweewieler
steevast mee. Zijn vader (75) en
moeder (73) zijn trots op hun
zoon. Vader Joop de Dreu is nog
altijd op de markt te vinden. samen met Arie van ‘t Hof zorgt
hij voor promitie van de markt.
Ruud: “Het is nog altijd zijn
grote passie. Dat geldt ook voor
mij. Ons hart ligt gewoon bij de
Dordte markt!”

Ruud de Dreu: De weekmarkt en zomerkermis
Ruud de Dreu is al sinds tot en met 26 juni zwaaien
1998 de markt- en kermis- zij ook de scepter over de
meester. Samen met Chris Dordtse Zomerkermis. ZoHoogerwaard heeft hij de wel de markt als de zomerleiding over de Dordtse kermis staat bekend vanwege
weekmarkt. Van zaterdag 18 de variatie.

