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Kijk voor de
JumboDeals op
de achterkant!
Dordrecht:Winkelcentrum Sterrenburg, Merwedestraat,Winkelcentrum Slangenburg

Gemeentenieuwspagina’s in deze krant! Vanaf pagina 5.

A-Z Barbecue Menu per persoon: 
Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen

€ 11,55

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl
BeZorging dAgeLijks  •  grATis door heeL nederLAnd  •  ZeLfs de AfwAs neMen we Mee!

A-Z Barbecue Menu per persoon: 
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Vlees
• Kipfilet
• Filetkarbonade
• Varkenssaté spies
• Mexicaanse   
 barbecueworst
• Grillburger

salades
• Komkommersalade
• Witte koolsalade
• Gemengde rauwkost
• Huzarensalade
• Kartoffelsalade
• Verse fruitsalade

sauzen 
• Zigeunersaus
• Cocktailsaus
• Knoflooksaus
• Satésaus
• Stokbrood met 
 kruidenboter

Benodigdheden
• Porseleinen borden
• RVS bestek
• Gasbarbecue 
 met gasfles
• Tangen
• Servetten

WK TIP
www.hypotheker.nl

Starter?

Dordrecht Centrum
Johan de Wittstraat 160
(078) 631 01 99

Dordrecht Stadspolders
Van Eesterenplein 254
(078) 630 97 25

ZOMER
TARIEF
SAUNA
(tussen 10.00 uur
en sluitingstijd)

18,50

www.thermenbarendrecht.nl

Direct hulp dag en nacht gratis
bereikbaar0800 – 099 55 15

Uitvaart in
Dordrecht?
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www.uitvaartdordrecht.nl

www.belmar.nu

DESKUNDIGE MONTAGE

Dordrecht • (078) 6164808

Bezorger worden?
Meld je nu aan via

http://www.krantjecontantje.nl

INTERIEUR

Lagendijk 99
Ridderkerk
0180 - 423500

vrijdagavond koopavond
zondag en maandag gesloten
www.plaisierinterieur.nl

TOT 70% KORTING
op o.a. Arco, Artemide, Auping, Rolf Benz,

Design on Stock, Hülsta, Jori, Kartell, Leolux, Linteloo,
Molteni, Montis, Pastoe, De Sede, Spectral en Vitra

De Wielborgh bekroond 
met Gouden keurmerk
DORDRECHT - Stichting de 
Wielborgh is bekroond met 
het Gouden PREZO-keur-
merk in de zorg. Stichting 
Perspekt beloont hiermee 
de medewerkers en vrijwil-
ligers voor hun  klantge-
richte werkwijze. Gastvrij-
heid staat bij De Wielborgh 
hoog in het vaandel vol-
gens het auditteam dat de 
organisatie bezocht. “We 
bieden niet alleen zorg, 
maar ook welzijn. Als je 
lekker in je vel zit, voel je 
je ook beter. In alle locaties 

van de Wielborgh ontmoe-
ten mensen elkaar om aan 
activiteiten deel te nemen 
of om een hapje te eten. Dit 
doen we niet alleen, maar 
zo veel mogelijk in samen-
werking met vrijwilligers 
en andere organisaties. 
Met deze werkwijze, waar 
gastvrijheid een belangrijk 
rol in speelt, zijn we onder-
scheidend ten opzicht van 
andere thuiszorgorganisa-
ties.” aldus Christien Baas 
Borsje, bestuurder van De 
Wielborgh.

Koopzondag in binnenstad
DORDRECHT - Zondag 29 
juni is het koopzondag in 
de Dordtse binnenstad. 
De meeste winkels in het 
stadscentrum zijn open van 
12.00 tot 17.00 uur. Er zijn 
ook speciale activiteiten, 
zoals de City Art Fair op een 
deel van de Voorstraat en de 
Nieuwstraat. 

Op het Beverwijcksplein is 
de Pop Up Market met tal-
loze kramen. Een lifestyle 
markt met handgemaakte 
en vintage producten en ac-
cessoires. Zij bieden creatie-
ve en bijzondere items zoals 
sieraden, kinderkleding en 
vintage spullen. Open vanaf 
12.00 uur.

Zaterdag 28 juni vindt het 
unieke Tuinconcert bij het 

Dordrechts Museum plaats. 
De aanvang is 14.00 uur.

Tuinconcert Dordrechts Museum

De Zomerkermis draait weer op volle toeren op de 
Spuiboulevard. Er zijn weer veel speciale attracties. Jong en 
oud geniet ervan. Van het loopspookhuis tot de kamelenrace. 
En ook Pirates of the Caribbean, Adventure Ride en Booster. 
Elke dag zijn er de nodige activiteiten. Zoals donderdag 26 
juni om 21.00 uur de grote Kermisloterij met als hoofdprijs 
een scooter.
Vrijdag 27 juni is omgedoopt tot Dordtse avond. Tussen de 
botsauto’s en Jumper Jumper van 19.30 tot 22.00 uur met 

optredens van Jan van Est, Danny Ebbers en Bob Off enberg. 
Zaterdag 28 juni is het kermis promotieteam in het Dordtse 
centrum met muzikale ondersteuning van blaaskapel The 
Rolling Tones. 
Zaterdagavond is er de zingende magiër Baboush in 
oosterse plunje. Ook zondag is er het nodige te beleven 
met clown Desalles, Leipe Leo en Boyaci Hüseyin. Dit is een 
schoenpoetser uit Istanbul. ‘s Middags is er een meet & greet 
met brandweerman Sam. Foto: Etienne Busink

De Zomerkermis draait op volle 
toeren op de Spuiboulevard

GER HÜSEN DE 
DORDTENAAR
Ger Hüsen woont op Dubbel-
dam en is Dordtenaar van de 
Week. Een veelzijdig persoon.

15»

DORDT JUICHT 
VOOR ORANJE
In Dordrecht werd deze week 
uitgebreid feest gevierd na de 
overwinningen van Oranje.

19»
Ook opening Wijkwinkel in Prinsemarij

DORDRECHT - Op het feestpro-
gramma staat onder meer 
om 9.30 uur de optocht met 
versierde fi etsen en om 10.00 
uur de offi ciële opening 
van het wijkfeest door wet-
houder Karin Lambrechts. 
Om 11.00 uur is de offi ciële 
opening van de Wijkwinkel 
Nieuw Krispijn in De Prin-
semarij. Om 12.00 uur de 
ballonnenwedstrijd voor 
jong en oud. Verder is er de 
gehele dag: het Rad van For-
tuin, voorlezen in de Pipo-
wagen, springkussen, work-
shops, sport en spel, diverse 
optredens, modeshows, mu-
ziek & optreden van een DJ. 
Er is een ook een gezellige 
braderie met 30 kramen. Za-

terdag vindt tevens de offi -
ciële opening plaats van de 
Wijkwinkel Nieuw Krispijn 
in De Prinsemarij. Hier kun-
nen wijkbewoners terecht 
met hun vragen over de wijk 
of hun persoonlijke situatie. 
Een gastvrouw luistert eerst 
naar de vragen, kan deze 
soms al deels beantwoorden 
of brengt de wijkbewoner in 
contact met een medewerker 
van het sociaal wijkteam. 
De Wijkwinkel werkt sa-
men met allerlei instanties 
binnen en buiten de Nieuw 
Krispijn. Gedurende de Dag 
van Nieuw Krispijn bun-
delen diverse instellingen, 
organisaties en stichtingen 
hun activiteiten.

Tussen het Paulusplein en de Nassauweg vindt 
zaterdag 28 juni de Dag van Nieuw Krispijn plaats. Dit 
is een jaarlijks terugkerend groots wijkfeest met een 
braderie tussen 10.00 en 16.00 uur. Deze dag houdt 
Het Spectrum een open dag in De Prinsemarij.

Groots feest 
in Krispijn

KLIK & WIN ACTIE

Het beste van 
Nick & Simon 
op twee cd’s
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie


