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Actueel

Joodse lezing
De Wijnstok

Corrie Brands
in Grote Kerk

Dordrecht

Dordrecht

De Joodse spreker Wayne
Dieleman spreekt op donderdag 12 mei in de Wijnstok, Koepelzaal aan de
Dubbelsteynlaan West 70
in Dordrecht. Aanvang is
om 19.30 uur en het thema
is: mijn verloren familie.
Zaal open vanaf 19.00 uur.
Christenen voor Israël organiseert deze avond en iedereen is welkom en de toegang
is vrij.
Opgegroeid in een christelijk
gezin, belijdend lid van een
kerkelijke gemeente, bleek
de geadopteerde Wayne
Dieleman (44) ook Jood te
zijn. Wat ben je dan? Jood,
christen, Messiasbelijdende
Jood? Dielemans thema is:
Mijn verloren familie.

Tot 27 mei 2011 is er een
expositie van beeldend kunstenaar Corrie Brands te
zien in de Munterskapel van
de Grote Kerk Dordrecht.
Het werk bestaat uit textiel
en zand. Drie identieke elementen hangen vanaf de gewelven naar beneden tot vlak
boven de grond. Zodra de
bezoeker de kapel betreedt,
verandert de luchtstroom en
dit brengt de elementen in
een cirkelvormige beweging.
Het werk van Corrie Brands
kenmerkt zich door eenvoud
en in deze specifieke situatie
door “bewogen” stilte.

Agustijnenkerk
opent de deur

Lente-fair met
webwinkels

Leuk! De kermis
is weer in de stad!

Dordrecht

Dordrecht

Zaterdag 7 mei is de Augustijnenkerk aan de Voorstraat weer geopend voor
publiek. Tussen 11.30 en
16.00 staan de deuren open
voor iedereen die meer te
weten wil komen over de
historie van deze prachtige,
monumentale kerk, maar
ook voor iedereen die een
moment van rust en bezinning zoekt of behoefte heeft
aan een persoonlijk gesprek.
Van 14.30 tot 15.30 uur is er
een ‘openhuisdienst’. In deze
dienst zal de heer B.W. van
Soest een korte overdenking
houden. Verder zal medewerking worden verleend
door kinderkoor ‘Osanna’
uit Dordrecht onder leiding
van Petra van der Wulp. Het
Maarschalkerweerd-orgel
wordt bespeeld door Jeroen
de Weerdt. De Augustijnenkerk is elke zaterdag geopend
van 11.30 tot 16.00 uur. De
eerstvolgende ‘openhuisdienst’ zal plaatsvinden op 4
juni 2011. Op de zaterdagen
dat er geen ‘openhuisdienst’
is, is er tussen 14.30 en
15.15 uur een orgelbespeling. Toegang gratis.

De kermis is in de stad! Leuk! De kermis is in Dubbeldam geopend van 13.00 uur tot en met 22.30 uur en op Koninginnedag van 10.00 uur tot en met 23.00 uur. De kermis in Stadspolders is op 1 mei geopend van 13.30 uur tot en met 23.30
en van 2 mei tot en met 5 mei van 13.30 uur tot en met 22.30 uur. Op 4 mei van 18.30 uur tot 20.30 gesloten.

Politie bekeurt digitaal
Experiment zonder het bekende ‘geeltje’
De politie in de regio’s
Zuid-Holland-Zuid en Rotterdam-Rijnmond zijn in
samenwerking met het
Openbaar Ministerie gestart
met een proef met een
digitaal bonnenboekje.

u Door de redactie
U Dordrecht
In de regio Zuid-Holland-Zuid
proberen de collega’s uit de surveillancedienst en het Verkeershandhavingsteam vanaf 1 maart
al een nieuwe handcomputer

uit. Hierin zit het digitale bonnenboekje. Dit is een innovatieve techniek waarmee met handterminals op straat digitaal een
mini proces-verbaal kan worden opgemaakt. De software
leidt de agent stapsgewijs door
de procedure voor het opmaken
van het mini proces-verbaal en
maakt gebruik van een volledig
geautomatiseerd feitcodeboekje
(hierin staan alle overtredingen
met hun specifieke kenmerken).
Hierdoor wordt de kans op fouten minimaal.
De handterminal is uitgerust
met GPS waarmee de exacte

locatie bepaald kan worden.
Ook wordt direct informatie
opgevraagd bij de Rijksdienst
voor het Wegverkeer (RDW),

Agenten vanaf
1 mei op pad
met digitaal
bonnenboekje
want door de kentekenplaat te
scannen krijgt de verbalisant
de voertuiggegevens. Als het
proces-verbaal compleet is kan
deze met een druk op de knop

worden verzonden naar de backoffice.
Bij een bekeuring is het gebruikelijk –maar niet wettelijk
verplicht- dat de doordruk
(het zogenaamde ‘geeltje’) van
de handgeschreven bon wordt
meegegeven aan de verdachte.
Vanaf 1 mei krijgen mensen
geen geprinte bon meer in handen.
Dat hoeft ook niet, omdat de
agent de bekeuring persoonlijk
aanzegt en de betrokkene dus
weet dat hij/zij een bekeuring
thuisgestuurd krijgt. In juli
vindt een evaluatie plaats.

Opening duurzame Stadsboerderij Weizigt
Dordrecht

De beste secretaresse!
Monique Clarenbach van de IV-groep mag zich het komende jaar de secretaresse van de regio noemen. Uit zes
genomineerde werd zij op het Da Vinci College gekozen.
Ze is breed inzetbaar en weet van aanpakken. Naast een
wisselbeker ontving Monique een ring. Deze mag ze laten
maken bij edelsmid juwelier John Gladwell.

Duurzaamheidscentrum
Weizigt in Dordrecht heeft
een nieuwe Stadsboerderij.
En niet zomaar een boerderij: het is de duurzaamste
Stadsboerderij van Nederland. Na de spectaculaire
officiële openingshandeling
door burgemeester Brok
bezocht een recordaantal
aan bezoekers het openingsfeest. Onder brede bestuurlijke belangstelling vanuit
de Drechtsteden opende de
burgemeester een enorme
wereldbol met daarin (biologisch afbreekbare) ballonnen met wenskaarten.
Leerlingen van scholen in
de regio Drechtsteden heb-

ben daarop hun ‘wens voor de
wereld’ geschreven.
In de nieuwe Stadsboerderij
Weizigt staat duurzaamheid
centraal. Het gebouw is uitermate goed geïsoleerd door
het mossedum dak, ramen
van drievoudig isolatieglas en
veertig centimeter dikke wanden van hout en steenwol. De
Stadsboerderij profiteert volop
van het daglicht en maakt slim
gebruik van zonnewarmte. Het
adiabatische koelsysteem gebruikt verneveld water om het
binnenklimaat te reguleren. Dit
is tien keer zuiniger dan airconditioning.
Het gebouw verbruikt dus heel
weinig energie. De energie die
nodig is, komt zoveel mogelijk

van natuurlijke energiebronnen. Er liggen bijvoorbeeld
zonnepanelen op het dak,
verwarming gebeurt CO2neutraal via de verbranding
van geperst houtafval en de
wc’s worden gespoeld met
regen- en grondwater.
Via interactieve ontdektochten komen bezoekers op een
leuke manier van alles te
weten over deze kringlopen
en technieken. Weizigt-directeur Louise Bergenhenegouwen is trots: “Het is een
uniek en multifunctioneel
gebouw geworden. Je kunt
er dieren knuffelen, maar
het biedt ook ruimte voor
vergaderingen, workshops
en ontdektochten.”

Webwinkels zijn in de woonomgeving onbekend, omdat
ze niet vindbaar zijn als herkenbare winkel.
Hanneke van Eeuwijk en
Heidi van Soest bedachten
dat het leuk zou zijn om de
directe woonomgeving kennis te laten maken met de
producten die webshops in
de regio Dordrecht bieden.
Er zullen stands zijn en er
worden diverse workshops
(taarten maken en gezichtsgymnastiek) georganiseerd.
De lente-fair wordt op vrijdag 13 mei tussen 11.00 en
21.00 uur gehouden, op het
adres Stevensweg 59 in Dubbeldam.

Kunstenaars op
tentoonstelling
Dordrecht

Voor deze gezamenlijke tentoonstelling vonden Olaf
Mooij (1958) en Yvo van der
Vat (1974) het woord “Herbaar” uit, het enige woord
dat volgens hen de inhoudt
dekt, en tegelijkertijd betekenisloos is. Een grote verrassing dus. Zij hopen in ieder
geval dat hun presentaties in
de grote en derde zaal van
Pictura veel en vooral prangende vragen zullen oproepen, die zij graag op zondag
1 mei vanaf 15:00 zullen
beantwoorden ter afsluiting
van hun expositie. Vragen
kunnen tijdens de tentoonstelling is een vragenbak
worden achtergelaten. Adres
Pictura: Voorstraat 190-192,
Dordrecht

Lezing over
kanaries
Dordrecht

Op 2 mei organiseert vogelvereniging De Voliere een
lezing met als thema: kanaries. Daarnaast worden
ook Europese vogels onder
de aandacht gebracht. Deze
avond is voor iedereen vrij
toegankelijk. De zaal aan
de Gravensingel 110 is open
vanaf 19:30 uur. Gastsprekers de bekende zijn Joke
en Cees Diepstraten, samen
met Henk Dries.

