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

Pannenkoekenhuis

Welkom
het hele jaar, 7 dagen in de week

Oude Maas

Achterzeedijk 9 - Barendrecht
0180 - 617 576

www.pannenkoekenhuisoudemaas.nl

ALLE
IJSJES

LEKKER NAZOMEREN

E3
NIET IN HET WEEKEND EN OP FEESTDAGEN

DE HELE MAAND SEPTEMBER

www.thermenbarendrecht.nl

ZOMER
TARIEF
SAUNA

(tussen 10.00 uur 
en sluitingstijd)

18,50

www.thermenbarendrecht.nl

15% BTW korting tot 30 juni 2015!

Tel. 078-616 42 77

Verlengd tot 30 juni 2015. 
Profiteer van de 15% BTW-
korting op arbeidskosten.
Dus grijp uw kans. Bent u 
toe aan een nieuwe tuin 
of het onderhoud van uw 
tuin bel ons dan voor een 
afspraak: 078-616 42 77. 
U mag ons ook e-mailen.

Zuidendijk 519a • Dordrecht • E info@a-garden.nl • I www.a-garden.nl

Verlengd tot 30 juni 2015. 
5% BTW-

Onafhankelijk 
advies?

 www.hypotheker.nl

 

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

Dordrecht Stadspolders  
Van Eesterenplein 254  
(078) 630 97 25    

Direct hulp dag en nacht gratis
bereikbaar0800 – 099 55 15

Uitvaart in
Dordrecht?

d
u i t v a a r t v e r z o r g i n g

d en

u i t v a a r t v e r z o r g i n g
o

www.uitvaartdordrecht.nl

[dewoonkamer]

The art
of original

living.

Mijlweg 55 B Dordrecht

www.dewoonkamer.nl

Tijdens de introductieweek heeft ToBe cultuurcentrum 
fl ashmob danslessen georganiseerd voor leerlingen van het 
DaVinci College. 
Tachtig leerlingen hebben op vrijdag 5 september het 
winkelend publiek in de binnenstad en bij het station drie 
keer op een gekke, originele en creatieve manier verrast.  
Het doel van deze introductieweek fl ashmob was elkaar beter 
te leren kennen door samen te werken en tegelijkertijd de 
binnenstad van Dordrecht te ontdekken. 

De fl ashmob vond plaats onder begeleiding van de ToBe 
dansdocenten Alice van Ballegooie, Mitchell Amsterdam en 
Melissa Kramer. 
Er werd gedanst voor het Centraal Station, op de Visbrug en 
op de Statenplaats, tussen de vestigingen van Blokker en 
V&D.
 

 Foto: Fotopersburo Busink/Jeroen Verbueken

Flashmob met
 leerlingen DaVinci

AANDACHT VOOR 
MONUMENTEN
Zestig Dordtse monumenten 
worden opengesteld voor het 
publiek

3»

‘HOOLIGAN-STIJL’ 
IN DE MODE
De Dordtse ‘paupers’ inspire-
ren succesvolle ontwerpster 
Nada

29»
Veel asfalt en zo min mogelijk stoplichten

REGIO - Enkele jaren geleden 
is met behulp van een meet-
fi ets van de Fietsersbond 
vastgesteld waar verbeterin-
gen nodig waren in de be-
staande fi etspaden. Die zijn 
nu uitgevoerd. 
De snelfi etsroute F16 bevat 
zo min mogelijk stoplich-
ten waardoor men snel kan 
fi etsen naar andere gemeen-
ten. Door de klinkers in 
de paden te vervangen in 
zeskanttegels en asfalt en 
door het aanleggen van een 
aantal ontbrekende scha-
kels in de route, zoals de 
verbinding met de Brugweg 
naar Dordrecht en aan de 
achterzijde van het station, 
is de fi etsroute compleet en 

bevat deze comfort voor de 
fi etsers.
De snelfi etsroute F16 loopt 
langs de rijksweg A16, gro-
tendeels over bestaande 
fi etspaden. De fi etsroute is 
geoptimaliseerd zodat auto-
mobilisten, die niet verder 
dan vijftien kilometer van 
hun werk wonen, worden 
verleid om de fi ets te pak-
ken naar het werk. De F16 
maakt onderdeel uit van 
het programma Fietsfi levrij 
waarmee snelle fi etsroutes 
worden aangelegd op fi le-
gevoelige trajecten. De fi ets-
route is onder meer mogelijk 
gemaakt door de regio Rot-
terdam, het waterschap en 
de gemeente Zwijndrecht.

De snelfi etsroute F16 is gisteren, dinsdag 9 september,  
offi  cieel geopend. De F16 is een verbinding tussen 
Dordrecht en Rotterdam en tussenliggende 
gemeenten. Met de aanleg van een nieuw stuk 
fi etspad in Zwijndrecht (bij de verkeersbrug) is de 
snelfi etsroute F16 af.

Snelfi etsroute 
is geopend

KLIK & WIN ACTIE

Win Q-Music 
hits van de 
zomer op 5 cd’s
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

KLIK & WIN ACTIE

Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie

Verdachte
DORDRECHT - Op 12 april werd 
in een kroeg aan de Noor-
dendijk de portemonnee 
van een bezoekster gestolen 
door twee mannen. De poli-
tie plaatste bewakingsbeel-
den van de twee verdachten 
op www.politie.nl. Een van 
deze twee mannen heeft 
zich nu bij de politie gemeld 
en is inmiddels verhoord. 
De man hoorde dat zijn foto 
op internet stond en dat hij 
gezocht werd. De foto van 
de man is inmiddels verwij-
derd. De afbeelding van de 
tweede verdachte is nog wel 
te zien op politie.nl. 

Den Helder op bezoek
DORDRECHT – Het college van 
burgemeester en wethou-
ders van Den Helder houdt 
de wekelijkse vergadering 
op dinsdag 23 september in 
Dordrecht. Het college zal 
tevens de gemeenteraads-
vergadering bijwonen. 
De reden is dat in die bijeen-
komst hun wethouder Jac-
queline van Dongen afscheid 
neemt als gemeenteraadslid 
van Dordrecht. Jacqueline 
werd in 2010 raadslid voor 
Beter voor Dordt (BVD).
Een directe band tussen 

Dordrecht en Den Helder, 
via een Dordts raadslid dat 
daar als wethouder verder 
gaat, lijkt niet voor de hand 
te liggen. Toch is er een ge-
deelde historie. Dordrecht 
en Den Helder hebben bei-
den de status van haven-
stad, ook gericht op zee. De 
broers Johan en Cornelis de 
Witt uit Dordrecht waren in 
de zeventiende eeuw van 
groot belang voor het werk 
van Admiraal De Ruyter, 
die nog steeds symbool staat 
voor de Marine.

DORDRECHT - Dinsdag 16 sep-
tember houdt wijkcentrum 

voor ouderen De Gravin 
Dubbeldam een open dag. 

Open dag in De Gravin
DORDRECHT - Drummer Ce-
sar Zuiderwijk geeft 12 sep-

tember vanaf 20.30 uur een 
voorstelling in Bibelot.

Cesar drumt solo in Bibelot


