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Colofon

De lente staat voor de deur en dat komt goed uit, want er is 
weer van alles te beleven in Dordrecht. Daarom brengen we 
je graag in de stemming voor de lente, om helemaal in het 
voorjaarsgevoel te komen. Lekker lezen over nieuwe winkels 
en winkels die verhuisd zijn, allerlei tips om er lekker op uit 
te trekken in eigen stad en niet te vergeten plekken waar je 
 lekkernijen kunt scoren die ambachtelijk zijn gemaakt. 

Wil je wat verder vooruit kijken? Dan kun je de evenementen-
kalender eens doorkijken. Het is een handig jaaroverzicht, dus 
een echt bewaarexemplaar! Waar je ook voor kiest dit voorjaar, 
het wordt genieten in de stad. Van het weer, de nieuwe winkels 
én van Dordtse ambachten. Wij hebben enorm veel zin in de 
lente en geven je graag wat inspiratie om alvast in die heerlijke 
voorjaarssfeer te komen.

Veel leesplezier!
Redactie Dordrecht Maggezien.

Ode aan de lente!
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DE DORDTSE KADOBON, 

EEN GESCHENK UIT DE STAD

Doe Dordrecht Kado!

E T E N  & D R I N K E N   /   W I N K E L E N   /   Z I E N  & D O E N   /   U I T G A A N

BESTEL ‘M VIA

W W W.D O E D O R D R E C H T K A D O.N L

/D O E D O R D R E C H T K A D O
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Boer’n Bontje
Een echt ‘Jermain-zaakje’
Het is een ode aan zijn ouders: Jermain Chin Fung 
Chun is met zijn zaak Boer’n Bontje verhuisd naar 
de Voorstraat, de straat waarin zijn ouders in de 
jaren zeventig ook een winkel hadden. Het pand 
aan de Tolbrugstraat Landzijde was zes jaar lang 
het honk van Jermain met zijn culinaire bar, maar 
het was tijd voor een nieuwe uitdaging. Hij knapte 
de zaak eerst helemaal op. “Het is echt een 
Jermain-zaakje, precies zoals ik ben! Het is klein 
en knus, met een Caribisch sfeertje. De keuken 
en look en feel zijn hetzelfde gebleven, maar 
ik wil meer mensen bereiken. Het was wel een 
 uitdaging om in zo’n klein zaakje een bepaalde 
vibe te krijgen, maar ik bedacht me gewoon dat ik 
me er thuis moet voelen. Want als dat zo is, dan 
is dat voor anderen ook zo.” Overdag verkoopt 
Jermain – die op 25 maart de officiële opening 
viert - veel broodjes en ’s avonds lekkere verse 
maaltijden, zoals Surinaamse huis gerechten. 
Jermain: “Ik heb betaalbare streetfood-
gerechten, met  passie bereid en dat proef je 
terug. Allemaal vers, deels volgens  traditionele 
recepten van mijn moeder. Binnenkort ga ik ook 
kookworkshops aanbieden.”
Boer’n Bontje, Voorstraat 257  
www.boernbontje.nl

Nieuws 
uit de stad

Er is weer volop reuring in ondernemend Dordrecht. Van een 
verhuizing tot een nieuwe winkel: er hangt bedrijvigheid in de 
stad!  Genoeg redenen om even bij te praten met ondernemers 
en winkeliers.

Hallo Dordrecht
Twee zussen, één winkel
Wie in het verleden op de Blekersdijk rondliep, 
stuitte op cadeau- en souvenirwinkel Hallo 
Dordrecht. Een prima locatie gedurende drie jaar 
lang, maar het kon beter met de bereikbaarheid, 
vonden tweelingzussen en eigenaressen Alice 
en Chantal Malschaert. Zij runnen niet alleen 
Hallo Dordrecht, maar ook een reclamebedrijf. 
Sinds januari zitten beide bedrijven in één pand 
bij elkaar op de Voorstraat, helemaal met elkaar 
verweven. Ook nieuw: vanaf deze plek starten 
stadswandelingen van Ontdek Dordrecht. Alice: 
“Van spontane bezoekjes was op de oude locatie 
geen sprake, dus startten we een zoektocht naar 
een nieuw pand. Dat hebben we gevonden! Dit 
is een perfecte locatie voor onze spulletjes met 
een Dordts tintje. Het bevalt heel goed op de 

nieuwe locatie. We weten niet wat ons overkomt, 
zoveel klanten en goede reacties krijgen we. Veel 
toeristen komen naar Hallo Dordrecht, maar ook 
echte Dordtenaren die zeggen: ‘eindelijk zit er 
weer eens iets leuks in de stad’. Het is dus zeker 
een goede stap geweest om naar de binnenstad 
te verhuizen.”
Hallo Dordrecht, Voorstraat 276
www.hallodordrecht.nl

MEES home & 
concept store
Voor huis, tuin en terras

Interieurliefhebbers opgelet: er is een kers-
verse nieuwe woonwinkel op de Voorstraat: 
MEES home & concept store. Van vazen tot 
vogelhuisjes en van kaarten tot  karaffen 
– er is een mix aan interieurproducten te 
vinden. Onder meer van de hand van jonge 
ontwerpers. Je kunt er allemaal leuke dingen 
vinden voor in huis, de tuin en je balkon. 
Andrea Klingler is al ondernemer en besloot 
een nieuwe uitdaging aan te gaan toen 
haar gevraagd werd om mede-eigenaar te 
worden. En dat bevalt haar uitstekend. “Het 
is een lichte winkel waar je lekker vrolijk 
van wordt! We hebben zowel mooi Deens 
design als kleurrijke woonaccessoires. 
Het is erg leuk om deze winkel te runnen. 
Alleen al omdat mensen de hele dag door 
binnenlopen, dat is heel gezellig. Er komen 
allerlei verschillende mensen in de winkel – 
van toeristen tot Dordtenaren, dus je hoort 
 allemaal mooie verhalen.” Het scheelt onge-
twijfeld ook dat de winkel op een opvallende 
plek zit: op de Voorstraat west, pal tegen-
over het stadhuis. Niet te missen! Op de vide 
worden workshops gegeven, zoals keramiek 
decoreren en woonaccessoires maken.
MEES home & concept store, Voorstraat 324  
www.meesconceptstore.nl

Atelier Klei & Zij
Bekend om pastelkleuren
Wat doe je als ondernemer wanneer je uit je jasje 
groeit? Juist, verhuizen! Dat is precies wat Eva 
van der Willigen-Timmer deed met haar Atelier 
Klei & Zij. Haar winkeltje vol charme zat acht jaar 
lang op de Voorstraat Noord in een klein pand, 
tot zij verhuisde naar een winkelruimte een paar 
honderd meter verderop. Drie keer zo groot, met 
meer ruimte voor haar verbrede collectie en voor 
het geven van workshops.. Niet alleen de door 
Eva zelfgemaakte sieraden van keramiek zijn 
bij het atelier te vinden, ook items als woonac-
cessoires, haarbanden, zonnebrillen en tassen 

kun je er scoren. Je moet wel van pasteltinten 
houden, want die zijn het stokpaardje van Eva. 
Alleen al de roze gevel getuigt van haar voor-
liefde. “Ik verzamel alles dat ik mooi vind en het 
voelt geweldig om die items vervolgens te delen 
met anderen. En ja, die zijn allemaal pastel van 
kleur, want daar sta ik om bekend. Ik ben gek 
op die kleuren! Ze zijn heel vrouwelijk, verfijnd 
en in harmonie met elkaar. Mensen die binnen-
stappen, zijn vaak helemaal onder de indruk van 
de ruimte. Ik merk dat het atelier aanslaat.”  
Atelier Klei & Zij, Voorstraat 171   
www.kleienzij.nl

Bijzonder Frietwerk

Bijzonder 
Frietwerk
Friet met een beleving

Toen Maurice van Lieshout zijn werk als jobcoach wilde combineren met zijn horeca-ervaring, kwam 
hij op een lumineus idee: hij begon Bijzonder Frietwerk, aan de Voorstraat. Volgens hem ‘meer 
dan een cafetaria’, niet alleen met verse ambachtelijke friet en snacks, maar ook met speciale 
 producten. Neem nu de vegan snacks, of de loaded fries met handgemaakte toppings. Tel daarbij 
op de uitstraling die doet denken aan een restaurant en je hebt iets bijzonders, volgens Maurice. “Er 
is echt een beleving gecreëerd. De zaak is sinds december open en moet nog wel ontdekt worden, 
maar we mogen niet klagen over hoe het gaat. Er zijn nu al best veel terug kerende gasten en krijgen 
alleen maar goede reacties.” Het ‘bijzonder’ uit de naam slaat ook op de werknemers. De nieuwe 
winkel heeft namelijk ook een maatschappelijk doel. “Bij Bijzonder Frietwerk werken mensen die in 
een re-integratietraject zitten of een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld iemand die 
net van de praktijkschool afkomt en hier werkervaring op komt doen. Of een persoon met autisme. 
Deze mensen komen bij Bijzonder Frietwerk tot hun recht.”
Bijzonder Frietwerk, Voorstraat 317  |  www.bijzonder-frietwerk.nl
 

NIEUWS

MEES home & concept store

Hallo Dordrecht

Boer’n Bontje

Atelier Klei & Zij
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23 juli t/m 27 augustus 

Kunsthoofd 
Elke zondag, Groothoofd 

/kunsthoofd18

28 t/m 30 juli 

Mout Bierfestival 
Wantijpark 
www.moutbierfestival.nl

    Augustus 
t/m 27 augustus 

Kunsthoofd 
Elke zondag, Groothoofd 

/kunsthoofd18

4 t/m 26 augustus 

Film in de achtertuin 
Elke vrijdag en zaterdag, Kloostertuin 
www.themoviesdordrecht.nl

6 augustus  

Kunst- en antiekmarkt
Nieuwkerksplein 
www.voorstraatnoord.nl

6 t/m 9 augustus 

Pasar Malam Istimewa 
Binnenstad
www.istimewa-events.nl

10 t/m 16 augustus

Magic Circus 
Van Eesterenplein, Stadspolders 
www.magic-circus.nl

13 augustus  

Platenbeurs 
Statenplein 

16 augustus  

Biesbosch Bijendag 
Biesboschcentrum 
www.biesboschcentrum-
dordrecht.nl

18 t/m 20 augustus 

Dordrecht Wijnstad 
Grotekerksbuurt 
www.vanpeltslijterij.nl

26 augustus  

Swim to Fight Cancer 
Wolwevershaven 
www.fightcancer.nl/event/
swim-to-fight-cancer-dordrecht/

27 augustus  

Rockabilly Square 
Statenplein, Statengang, 
Scheffersplein 

/Rockthatdayevents
    

September    
2 september  

Dordrecht Pride 
Stadhuisplein 
www.dordrechtpride.nl

2 september  

83e Wielerronde 
van Dordrecht 
Parcours DRC De Mol 
www.rondevandordrecht.nl

3 september  

Dordtse Matsuri 
Energieplein en Energiehuis 
www.dordtsematsuri.nl

3 september  

Kunst- en antiekmarkt
Nieuwkerksplein 
www.voorstraatnoord.nl

6 september  

Krijten voor Kinderen 
Statenplein 
www.krijtenvoorkinderen.nl

9 september  

Voorstraat Noord 
Festival 
Voorstraat Noord en Riedijk 
www.voorstraatnoord.nl

9 en 10 september 

Open 
Monumentendagen 
Historische binnenstad 
www.monumentenindordrecht.nl

10 september  

Platenbeurs 
Statenplein 

15 t/m 17 september 

Internationaal 
Micro Festival 
Diverse binnen- en buitenlocaties 
www.poppentheaterdamiet.nl

16 september  

Poldermarkt 
Parkeerplaats Dudok-erf 
www.pkn-stadspolders.nl

17 september  

Dordtse Rommelroute
Route door (historische) binnenstad
www.dordtserommelroute.nl

23 en 24 september 

Dordrecht Pakt Uit 
Centrum 
www.dordrechtpaktuit.nl

24 september  

Dordt in de Mode 
Centrum 

24 september  

Schuim Bierfestival 
Kunstminplaats 
www.schuimbierfestival.nl

27 t/m 1 oktober 

Na de Vloed 
Binnenstad 

29 t/m 1 oktober 

Dordts Oktoberfest XXL 
Rotonde Laan van Europa 
    

Oktober    
1 oktober  

Kunst- en antiekmarkt  
Nieuwkerksplein 
www.voorstraatnoord.nl

7 oktober  

Ladies Run (ovb) 
De Hoop 
www.vriendenvandehoop.nl

19 oktober  

Biesbosch Herfstfeest 
Biesboschcentrum 
www.biesboschcentrum-
dordrecht.nl

    November    
5 november  

DrechtStadLoop 
Start/finish: Statenplein, 
route door Dordrecht 
www.drechtstadloop.nl

11 november  

Intocht Sinterklaas 
Historisch havengebied 
www.intochtdordrecht.nl

23 november t/m 10 december 

Magic Circus 
Van Eesterenplein, Stadspolders 
www.magic-circus.nl

25 november  

FORTIUS 
Wantijparkloop 
Route door Wantijpark 
www.fortiusdrechtsteden.nl
    

December    
December 
feestmaand (ovb) 
Historische binnenstad 

15 december  

Santa Run (ovb) 
Route door historische binnenstad 
www.rotarysantarundordrecht.nl

22 december t/m 7 januari 

Dordts Wintercircus 
Royal 
Rotonde Laan van Europa 
www.dordtscircus.nl

22 december  

Schapenkoppen 
Sportpark Cross 
Sportpark Reeweg 
www.fortiusdrechtsteden.nl

31 december  

Vuurwerkshow 
Drierivierenpunt 

De genoemde data en evenementen zijn 

onder voorbehoud van eventuele  wijzigingen. 

Kijk voor de meest recente  informatie op de 

desbetreffende websites.

April
1 en 2 april

Seizoensopening 
Biesboschcentrum
Biesboschcentrum 
www.biesboschcentrum-
dordrecht.nl

2 april

Kunst- en antiekmarkt
Nieuwkerksplein
www.voorstraatnoord.nl

6 april 

Olympic Moves
www.olympicmoves.nl

15 april

83e Bijen- en 
Honingmarkt 
Beverwijcksplein 

26 april  

Koningsconcert 
Statenplein 
www.koningsdagindordrecht.nl

26 t/m 30 april 

Koningskermis 
Damplein, Dubbeldam 

27 april  

Koningsdag  
Centrum en wijken 
www.koningsdagindordrecht.nl

27 april  

Vuurwerkshow
Drierivierenpunt 
www.koningsdagindordrecht.nl

    Mei
2 t/m 7 mei 

Voorjaarskermis 
Van Eesterenplein, Stadspolders 

3 mei  

Op stap met de 
Schaapskudde 
Biesboschcentrum 
www.biesboschcentrum-
dordrecht.nl

5 mei  

Bevrijdingsrock 
Café ´t Avontuur 
www.cafeavontuur.nl

7 mei  

Kunst- en antiekmarkt 
Nieuwkerksplein 
www.voorstraatnoord.nl

12 t/m 14 mei 

Weekend van 
de Biodiversiteit 
Diverse locaties 
www.groenblauwdordrecht.nl

13 mei  

Dag van de 
Biodiversiteit 
Biesboschcentrum 
biesboschcentrumdordrecht.nl

13 mei  

KNRM Reddingbootdag 
KNRM Reddingstation Zuid 
www.knrm.nl/vrijwilligers/
reddingbootdag

14 mei  

Muziekfestijn op
het plein 
Statenplein 

17 t/m 21 mei 

Dordt in Cello 
Diverse locaties 
www.dordtincello.nl

18 mei  

Dordtse Biesbosch 
Triathlon 
Nieuwe Dordtse Biesbosch 
dordtsebiesboschtriathlon.nl

18 t/m 20 mei 

Lepeltje Lepeltje 
Wantijpark 
www.lepeltje-lepeltje.com

23 t/m 26 mei 

Dordtse 
Avondvierdaagse 
FC Dordrecht Stadion
www.nobelsdordrecht.nl

27 en 28 mei 

Eallum
Evenemententerrein 
Nationaal Park  De Biesbosch 
www.eallum.nl

28 mei  

Platenbeurs 
Statenplein 

  

30 mei t/m 2 juni 

Fietsvierdaagse 
www.ronduitdordrecht.nl
    

Juni    
3 juni  

Cultuur op de Hoek 
Diverse locaties binnenstad 
www.cultuuropdehoek.nl

4 juni  

Kunst- en antiekmarkt 
Nieuwkerksplein 
www.voorstraatnoord.nl

9 juni  

Wantijlive 
Wantijpark 
www.wantijlive.nl

10 juni  

Wantijpop 
Wantijpark 
www.wantijpop.nl

10 juni  

Rommeldam 
De Wijnstok, Dubbeldam
www.pkndubbeldam.nl

11 juni  

Swan Market 
Statenplein en Sarisgang 
www.swanmarket.nl

17 t/m 25 juni 

Zomerkermis 
Spuiboulevard en Hellingen 
www.kermisdordrecht.nl

21 juni  

Zoomer Wantijrun 
Start/finish: Sportpark Reeweg, 
route door Wantij 
www.zoomerwantijrun.nl

22 t/m 24 juni 

Cycle for Hope 
Start/finish: De Hoop 
www.cycleforhope.nl

24 juni  

Dag van Hoop 
De Hoop 
www.vriendenvandehoop.nl

25 juni  

Platenbeurs 
Statenplein 

25 juni  

Processie Heylighe 
Hout  
Route door binnenstad 
www.katholiekdrechtsteden.nl
    

Juli    
1 juli  

Hoffestival 
Het Hof 
www.hoffestivaldordrecht.nl

2 juli  

Dordtse Boekenmarkt 
Historische binnenstad 
www.dordtseboekenmarkt.nl

2 juli  

Gluren bij de Buren 
Diverse locaties 
www.glurenbijdeburen.nl

7 t/m 9 juli 

Big Rivers 
Binnenstad 
www.bigrivers.nl

9 juli  

Platenbeurs 
Statenplein 

10 juli t/m 28 augustus 

Parkies 
Elke maandagavond, Wantijpark 
www.parkies.nl

Evenementen
Dordrecht 2023

Nobel’s 
Pinksterontbijt 
Grotekerksbuurt 
www.nobelsdordrecht.nl

29
mei

Parkies
Elke maandagavond, 
Wantijpark 
www.parkies.nl

t/m 

28
aug

Dordtse
Cultuurnacht
Diverse cultuurinstellingen
dordtsecultuurnacht.nl

14
okt

InDordrecht.nl/evenementen
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WIE KENT HET NIET: HAZELNOOTGEBAK 
IS ECHTE HARDLOPER
Zeg je Brokking, dan zeg je er eigenlijk 
automatisch ‘hazelnootgebak’ achteraan. Dat 
begrepen ze bij het Dordtse bedrijf al vroeg, 
want al ongeveer negentig jaar lang wordt 
het bekende gebakje hier gemaakt. Sterker 
nog, het hazelnootgebak was direct al zo’n 
hit, dat het brood achterwege gelaten werd 
en de focus op gebak de hoofdmoot werd. 
Juist door het hazelnootgebak! Zo vertelt 
Debbie van Driel-Bakker. “Het hazelnoot-
gebak is echt onze hardloper. Maar heel 
weinig bakkers kunnen dit maken en vooral 
niet met ons recept, waarin onder meer de 
slagroom het geheim is. Mensen vanuit het 
hele land en zelfs uit het buitenland komen 
naar ons toe voor het hazelnootgebak.” 
Het maakproces is nog altijd een ambacht. 
Vroeger werd het gebak helemaal met de 
hand gemaakt, inmiddels maken we gebruik 
van een machine. Toch is het nog altijd een 
ouderwets ambacht, want er zijn twee bak-
kers bij betrokken en het ambacht van gebak 
maken is nog steeds iets heel speciaals bij de 
banketbakkerij. “We hebben een kleine win-
kel en zijn geen fabrieksbakker. We maken 
niet alleen hazelnootgebak, maar ook dertig 
andere soorten ambachtelijk gebak én scha-
penkopkoekjes, ook een echt Dordts product.”
Banketbakkerij Brokking  |  Krispijnseweg 49
www.brokkingbanket.nl

 DESEMBRODEN: GEEN MACHINES, 
MAAR PUUR HANDWERK
‘Wat van ver komt, is lekker’, zo luidt het 
spreekwoord. Dat geldt zeker voor Bakkerij 
Samen.  Mo Saadat uit Iran en zijn Afghaanse 
vrouw Sahar streken neer in Dordrecht 
met hun bakkerij die staat voor het pure 
ambacht: 100 procent handgemaakte broden. 
De desembroden worden gemaakt zonder 
suiker, melk of broodverbeteraar-middel. Op 
de ouderwetse manier. Mo: “We richten ons 

 

GROENTEN VAN EIGEN TEELT 
HANDIG IN EEN PAKKET
Onbespoten groenten van Dordtse bodem: 
die biedt zorgboerderij De Zuidpunt met haar 
‘Groenten van Cors’. Dit zijn week pakketten 
voor één, twee of vier personen met vier 
soorten groenten en eventueel aardappelen. Je 
kunt er een hele maaltijd mee maken! Handig: 
de pakketten zijn op verschillende punten 
in de stad af te halen na inschrijving en de 
 zorgboerderij doet aan thuisbezorging. Mét 
een elektrische bus, die opgeladen wordt met 
zonne panelen. Milieuvriendelijk bezig zijn is 
voor Corstiaan de Boer eigenlijk heel logisch. 
“Wij vinden het heel belangrijk om duurzaam 
bezig te zijn in eigen stad, om zo onze jonge 
generatie te laten genieten van de wereld van 
nu en morgen. De groenten, zoals spruiten, 
prei, wortels en boerenkool, komen allemaal 
van onze eigen teelt en bevatten geen bestrij-
dingsmiddelen. We zijn op de zorgboerderij 
– waar deelnemers werken met een afstand 
tot de arbeidsmarkt - in 2004 begonnen met 
een klein stukje land om groente op te telen en 
 hebben nu tweeënhalve hectare aan grond.” 
Zo zie je maar weer: er is veel animo voor 
 onbespoten groenten van Dordtse bodem.
Zorgboerderij De Zuidpunt  
Polder Oudendijk 2a  
www.zorgboerderijdezuidpunt.nl 

Dordrecht is een stad met oog voor het 
ouderwetse ambacht. Van bier tot brood: 

in Dordrecht wordt heel wat zelfgemaakt op 
culinair gebied en daarmee wordt het Dordtse 
ambachtelijke product in ere gehouden. Met veel 
passie en liefde worden Dordtse creaties en streek producten 
gemaakt, die hun weg naar mensen uit de stad én toeristen prima 
weten te vinden. Niet verwonderlijk, want wat is er nu lekkerder dan 
iets eten of drinken dat uit eigen omgeving komt? Een kijkje in de 
keuken bij Dordtse ambachten, om je vingers bij af te likken!

Waar het echte
ambacht nog
te vinden is?
In Dordrecht!

BIERTJE MET LINK NAAR GROTE KERK
De Dordtse Sura wordt volgens een legende 
gezien als de stichteres van de Grote Kerk. 
En laat dit nu net de naam zijn van een 
biertje dat café De Lachende Monnik in 
december geïntroduceerd heeft! Geen 
toeval uiteraard, want dat het Sint Sura bier 
een link heeft met de Grote Kerk, zorgt er 
mede voor dat café bezoekers maar wat 
graag dit biertje bestellen. 

Soms is het zelfs uitverkocht en moet 
Vincent Bek, eigenaar van het café, het snel 
bijbestellen. Het blonde biertje van de tap 
met zes procent alcohol smaakt voor veel 
mensen letterlijk naar meer, zegt Vincent. 
“Na één slok wil je gelijk aan de volgende 
slok beginnen. Het is een lekker biertje, dat 
erg in trek is bij onze cafébezoekers. Hoe 
dat komt? Mensen willen een ambach-
telijk, lokaal biertje drinken, dat maakt 
het nog lekkerder.” In november speelde 
het Sint Sura bier een rol in de inzege-
ning van De Lachende Monnik. Sindsdien 
worden bezoekers continu herinnerd aan 
de geschiedenis, niet alleen door het Sint 
Sura bier, maar ook door het kerkelijke 
karakter in het café. Van kerkbanken tot 
Mariabeelden: het blondbiertje én de 
entourage ademen geschiedenis.  
Café De Lachende Monnik  |  Voorstraat 426
www.delachendemonnik.nl

Banketbakkerij Brokking

Zorgboerderij De Zuidpunt

Van Pelt Delicatessen

OUDE KAAS UIT DE ACHTERTUIN 
VAN DORDRECHT
Eén van de stokpaardjes van Van Pelt 
Delicatessen in Dordrecht is de kaas Oud 
Dordt. Een pittige 48+ kaas van ongeveer een 
jaar oud. Een lekker romige oude kaas, die in 
de achtertuin van Dordrecht gemaakt wordt: 
bij een kaasmakerij in Bleskensgraaf. Het is 
een kaas die veel verkocht wordt bij Van Pelt 
Delicatessen. Hoe dat komt? Dat weet Bart 
Boersma wel. “Mensen willen graag iets uit 
de streek eten. Hoe dichter bij Dordt, hoe beter 
het wordt. We verkopen de Oud Dordt veel 
aan Dordtenaren, mensen uit de regio én 
aan toeristen. Mensen vinden het mooi om 

bijvoorbeeld een streekkaas als Oud Dordt 
cadeau te doen aan iemand uit hun omge-
ving.” Bart merkt dat er steeds meer aandacht 
komt voor ambachtelijk gemaakte producten. 
Het verhaal achter het product wordt steeds 
belangrijker. “Dat verhaal vertellen wij graag 
in onze winkel. En dan zijn mensen zeker 
bereid wat meer te betalen voor een ambach-
telijk streekproduct. Ik merk wel dat de 
jongere generatie niet veel weet van het echte 
ambacht, zoals kaas maken. Kinderen weten 
vaak amper dat melk uit een koe komt… 
Daarom leggen we het proces graag uit.”
Van Pelt Delicatessen  |  P.A. de Kokplein 116
www.vanpeltdelicatessen.nl

WINKELEN

vooral op kinderen, zodat zij goed brood eten 
en gezond zijn. Ouders zeggen geregeld dat 
kinderen sinds ze ons brood eten, met meer 
smaak eten en dat ze minder darm problemen 
hebben. Daar kan ons brood namelijk bij 
 helpen.” Eén van de specialiteiten van Bakkerij 
Samen is de cinnamon-roll, op basis van een 
recept van Mo’s moeder dat al 25 jaar in de 
familie gemaakt wordt. Wat Mo en consorten 
bijzonder maken? Alles wordt met de hand 
gedaan. Mo: ,,Ik heb geen machine, alleen een 
deegkneder en een oven. Door brood met de 
hand te maken, kan ik het deeg voelen en 
weet ik of het goed is. Alleen zo kan je liefde 
geven aan je product!”
Bakkerij Samen  |  Voorstraat 292b
www.bakkerijsamen.nl

Bakkerij Samen
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‘We hebben nu 
vier winkelmeubels 
vol lokale producten’

Cecile Zanen is er maar wat blij mee: de 
 verbouwing van de VVV-winkel is een 
welkome verandering voor haar en haar 
 collega’s én uiteraard voor alle klanten. Zij 
vertelt: ,,We hebben verbouwd omdat we 
meer ruimte wilden voor lokale, Dordtse 
 producten. Kaarten, zoals fiets- en wandel-
kaarten, werden de laatste jaren minder 
verkocht, dus die wilden we een minder 
prominente plek geven. In plaats daarvan 
hebben we nu vier mooie winkelmeubels vol 
met lokale producten. We hadden al Dordtse 
schapenkoppenkoekjes, bier en wijn, maar 
we hebben nu ook Dordtse thee en honing.”

3D-PRINT TOREN GROTE KERK
Plus iets nieuws dat gerust bijzonder 
genoemd mag worden, een 3D-print van 
de toren van de Grote Kerk in de vorm van 
een sleutelhanger en als accessoire voor in 
je interieur. Op social media merkte de VVV 
dat er veel positieve reacties kwamen op 
deze nieuwe items. 
“We proberen zoveel  mogelijk lokale 
 producten aan te bieden in onze  winkel 
van lokale ondernemers. We hebben 
ook  producten die buiten de stad worden 
gemaakt, maar die wel een  connectie 
 hebben met Dordrecht.”

DORDRECHT NOG MEER OP DE KAART
Cecile is blij met de metamorfose die de 
winkel heeft ondergaan. “De winkel was 
heel statisch en had beperkte ruimte om 
onze Dordtse producten een mooi plekje te 
geven. Dat is nu veranderd. We kunnen deze 
producten nu goed laten zien. Onze intentie 
is uiteraard om meer Dordtse producten te 
verkopen, om de stad nog meer op de kaart te 
zetten bij het publiek. We merken dat er over 
het algemeen veel animo is voor Dordtse pro-
ducten – we zien heel duidelijk een toename. 
Hoe dat komt? Met name door Dordtenaren 
die zichzelf of een ander iets cadeau doen dat 
gerelateerd is aan de stad.

INTERESSE IN EIGEN STAD
Met name in de afgelopen jaren zag de VVV 
hier een verschuiving in, meer en meer men-
sen kregen interesse in de eigen omgeving en 
wat er te doen is. Daardoor is er meer aanbod 
gekomen in Dordtse producten. “Echte 
hardlopers zijn de magneten. Die doen het 
altijd goed. Net als de Dordtse schapenkop-
keuteltjes: dropjes in een blik. Bijvoorbeeld in 
combinatie met een Dordts biertje, zodat je er 
een leuk cadeaupakket van kunt maken.”

KLAAR VOOR HET SEIZOEN!
Met de verbouwing van de VVV-winkel is 
het toeristische informatiepunt helemaal 
klaar voor het seizoen. “We kijken er met 
elkaar heel erg naar uit. We hopen dat ook de 
Dordtenaren ons weer weten te vinden. We 
zijn er, naast dagjesmensen en toeristen, heel 
graag voor onze inwoners. Voor  bijvoorbeeld 
vragen over evenementen of Dordtse 
cadeaus.”  
VVV Dordrecht  |  Spuiboulevard 99
www.indordrecht.nl/vvv-informatie

De VVV-winkel aan de Spuiboulevard heeft een metamorfose 
ondergaan. Het resultaat: een verbouwde winkel met daarin een 

prominente plek voor lokale, Dordtse producten. Een aangename 
verandering, want juist voor die Dordtse producten zoals koekjes, bier 
en sleutelhangers is flinke animo. Onder toeristen, maar zeker ook 
onder Dordtenaren zelf, merkt het VVV.

Trek je agenda maar: 
aangename (lente!)uitjes

Er is de komende tijd weer van alles te doen in de stad. 
Binnen en buiten, zodat er met elk weertype wel een 

ondernemend uitje gemaakt kan worden. Ga er lekker op uit en 
laat je inspireren door deze kleine greep uit de activiteiten die op 
de Dordtse UITagenda staan.

Kijk voor alle evenementen 
en activiteiten op 
InDordrecht.nl /UITagenda

Zaterdag 11 maart

Riwal Hoogwerkers 
Halve Marathon
JE OGEN UITKIJKEN TIJDENS DE HALVE 
MARATHON
Atletiekliefhebbers opgelet: de 45ste editie 
van de Riwal Hoogwerkers Halve Marathon 
komt er weer aan, op zaterdag 11 maart. Deze 
jaarlijkse officiële wegwedstrijd/prestatie-
loop staat bij veel atletiekfans omcirkeld 
op de kalender. De halve  marathon van 
21.1 kilometer wordt gelopen door echte 
wedstrijdlopers, de vijf en tien  kilometer 
door recreanten en er zijn nog diverse 
afstanden voor de jeugd. Vorig jaar kon 
het evenement rekenen op maar liefst 
meer dan achthonderd deelnemers, uit 
 binnen- én buitenland. Het mooie van dit 
evenement is het parcours. De start is op de 
atletiekbaan van FORTIUS. De route loopt 
hierna via de Wantijdijk en de Merwelanden 
naar de andere kant van het Wantij, over 
de Wantijbrug en terug naar de atletiek-
baan. Je merkt: het aangename is dat je als 
deelnemer wat ziet van Dordrecht. En voor 
het publiek is het leuk om naar de halve 
marathon te kijken, want hoe vaak zie je nu 
zoveel passievolle mensen door de natuur 
heen rennen? De opbrengst gaat deels naar 
stichting RCVRY RUN. Deze stichting heeft 
als doel om buitensportgroepen op te richten 
voor vrouwen met borstkanker. Ook in 
Dordrecht is er een RCVRY Run groep.
www.riwalhalvemarthon.nl

T/m 7 augustus

Expositie 
Boom roos vis
DOMPEL JE ONDER IN EEN FEEST DER 
HERKENNING
Bij het Nationaal Onderwijsmuseum is nog 
tot en met 7 augustus de tentoonstelling 
‘boom roos vis’ te zien, over leren lezen en 
leesplezier. In de expositie wordt verteld 
over de ontwikkeling van het leesonderwijs 
in Nederland. Onder meer de leesmethode 
‘Veilig leren lezen’ komt aan bod. Leren lezen 
en leesplezier zijn hot items in het onder-
wijs en ook onder ouders, die er geregeld 
mee worstelen. In de tentoonstelling vindt 
jong en oud herkenning. Je kan in diverse 
klasjes door de jaren heen wandelen, er is 
voor de jongste doelgroep een letterbos met 
levensgrote illustraties, een schommel en 
een leestent. De befaamde Griezelbus is er 
ook, mét escape room voor de wat oudere 
jeugd. Verder is er een bibliotheek, waar 
mensen geregeld neerploffen om te lezen. Er 
is veel animo voor de expositie, juist omdat 
het heel interactief is en er voor jong en oud 
iets te zien en te doen is.
www.onderwijsmuseum.nl/
tentoonstelling/boom-roos-vis

Zaterdag 25 maart

IVN Scharrelkids
NAAR HARTENLUST SCHARRELEN 
IN DE NATUUR
Bij Stadsboerderij Weizigt wordt op 25 maart 
een gratis natuuractiviteit voor kinderen 
gehouden: ‘Wakker worden, voorjaar!’ voor 
kinderen van vier tot en met zes jaar en 
‘Bollen, knollen, wortelen’ voor kinderen van 
zeven tot twaalf jaar. De jonge doelgroep 
kennis laten maken met een natuur moment 
– daar draait het om. Kinderen worden op 
een speelse manier meegenomen in een 
belevingswereld. Ze gaan buiten op pad in het 
park en komen er daar met eigen ogen achter 
wat vogels eten in de winter. Bessen, zaden; 
de kinderen kunnen van alles opscharrelen 
door lekker in de vrije natuur te lopen. Die 
vondsten worden verzameld, om er daarna 
iets mee te knutselen. Zo kunnen  kinderen 
zelf hun eigen minibosje voor vogels maken. 
Leuk voor thuis! Dat geldt ook voor de 
wat oudere doelgroep, die net zo goed de 
natuur in gaat. Zij gaan onder meer iets met 
 zogenoemde stinzenplanten en aardappelen 
doen. Een kennismaking met de natuur, om 
kinderen er enthousiast voor te maken. Het 
gaat niet zozeer om kennis, maar om het 
beleven!  
aanmelden: scharrelkidsdordrecht@gmail.com

ACTIVITEITENWINKELEN



InDordrecht.nl is dé verzamel  plek van alle leuke dingen 
die je kunt zien en doen in Dordrecht.

Dit is InDordrecht.nl

 Alle horeca en winkels overzichtelijk op een rij
 De complete UITagenda op één plek
 Diverse leuke stadswandelingen online
 Tips van locals

InDordrecht.nl
Hét inspiratiekanaal van Dordrecht

InDordrecht

InDordrecht.nl

/indordrecht
Volg nu onze Facebook, Instagram en  Pinterest pagina voor meer 
inspiratie. Hier ontdek je o.a. de leukste vlogs van Dordt Vlogt en 
blijf je op de hoogte van alle nieuwtjes van Dordrecht.


