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Van den Heuvel
is overleden
DORDRECHT - De leden en het

bestuur van de Amateur
Tuinders Vereniging Dordrecht zijn verbijsterd over
het plotseling overlijden Ton
van den Heuvel. Ton was al
tijdens zijn werkende periode de stuwende kracht binnen de vereniging voor alles
wat te maken had met techniek, onderhoud, compostverwerking en nog heel veel
meer. Nadat Ton gestopt was
met werken werd hij Hoofd
van de Technische Dienst
en stopte hij nog meer tijd
in het uitvoeren van taken.
“Liefde voor de club” noemde hij dat. Altijd aanspreekbaar voor andere leden.
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Politie pakt
drugsbezitters
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Door burgers geformuleerde politieke dilemma’s scherp tegenover elkaar gesteld

Record opkomst bij het
Tiende Grote Stadsdebat
Ruim tweehonderd
mensen zorgden voor een
record opkomst bij het
tiende Grote Stadsdebat,
dat afgelopen week meer
politiek was gekleurd in
het Dordrechts Museum.
door de redactie
DORDRECHT - De tien partijen

die samen in de slag gaan
om de gunst van de kiezer
konden zich via een infota-

DE BIJEENKOMST
IN DORDRECHTS
MUSEUM WAS MEER
POLITIEK GEKLEURD
fel laten zien aan de burgers.
De organisatie van Dordtse
journalisten had de debat-

avond weer vernieuwd. Een
pianist en zangeres zorgden voor een vrolijk lied,
waarbij de keuzes werden
gelaten aan de burgers. In
het welkomstwoord stond
Hans Berrevoets kort stil bij
het tweede lustrum. In april
2011 was de eerste aflevering. Het draaide toen om
debat en ontmoeting en netwerken. Dat is zo gebleven.
Maarten van Wijk maakte

zijn debuut in de zaal. Hij
zette door burgers geformuleerde politieke dilemma’s
extra scherp tegenover elkaar om een heldere discussie te bevorderen. Als je
een dubbeltje maar één keer
mag uitgeven: Kies je voor
topsport of breedte sport?
Geld in de historische binnenstad of buitenwijk? Geld
voor jongeren of werkloze
50 plussers?

Khotinsky staat in de Top 5 van landelijke brasseries!

ten werden afgelopen donderdagavond door politieagenten gecontroleerd op
drugsbezit en andere strafbare feiten. Ter hoogte van
Dordrecht werden ze van de
snelweg gehaald. Tijdens de
controle bleek dat meerdere
automobilisten in het bezit
waren van kleinere hoeveelheden softdrugs. Hiervoor
moesten ze ter plekke een
boete betalen die varieerde
tussen de 90 en 360 euro,
in totaal ruim 3200 euro.
Bij een 33-jarige Fransman
bleek het rijbewijs te zijn
ingevorderd. Agenten namen ter plaatse zijn auto in
beslag en legde een boete op
van 600 euro.

DORDRECHT - De jeu de boulesbaan op het Paulusplein
wordt symbolisch overgedragen aan de bewoners.
Tijdens de herinrichting van
het plein eind 2010 is een
jeu de boulesbaan aangelegd. Deze wens kwam vanuit de bewoners van Nieuw
Krispijn. Na oplevering van
de baan is deze bijna niet gebruikt en daarom langzaam
onbruikbaar geworden.
Sinds de komst van de Prinsemarij is de belangstelling
voor de baan gegroeid. Bewoners en Team Welzijn
willen de baan kunnen gebruiken. De baan is nu helemaal opgeknapt.

ToBe docente
ontdekt op tv
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DORDRECHT - Big Bazar is
open op de Voorstraat. Deze
relatief jonge en nieuwe
winkelformule is te vinden
op de plek waar voorheen
Albert Heijn gevestigd was.
Albert Heijn vertrok eerder
naar een nieuwe plek op het
Achterom en daardoor bleef
naast de Waalse Kerk een
grote ruimte leeg.
Big Bazar heeft de gehele
ruimte opgevuld. Er is ook
een ingang aan de Visstraat,
pal naast Xenos. Duidelijk
twee winkelformules die
elkaar kunnen aanvullen.
Overigens openen op de
Voorstraat de laatste weken
meer nieuwe winkels, waardoor de leegstand enigszins
wordt teruggedrongen. Big
Bazar heeft een zeer breed
assortiment.
Zie ook: www.destemvandordt.nl

Jeu de boules in
Nieuw-Krispijn

DORDRECHT - Automobilis-

DORDRECHT - De ToBe zangdocente Elizabeth Simonian
is ontdekt door het populaire tv-programma De Wereld
Draait Door met presentator
Matthijs van Nieuwkerk. Elizabeth Simonian is tevens
zangeres en componiste. Zij
heeft een nieuwe videoclip
uitgebracht van haar single
‘Ugly’. Deze videoclip werd
afgelopen week bijna direct
na publicatie ontdekt door
DWDD en ze plaatsten hem
op hun website. De clip
werd gemaakt door Catharina Scholten.

Big Bazar open
op Voorstraat

Genomineerden
Vrijwilligersprijs
DORDRECHT - Beleeftuin Heer-

Khotinsky in het Energiehuis staat in de Top 5 van landelijke brasseries. Volgens het toonaangevende magazine Esquire.
Eigenaar Olaf de Bruin van Khotinsky: “Esquire heeft elk jaar een Top 15 van beste brasseries en wij prijken op die mooie plek.
We zijn pas een half jaar open en hebben blijkbaar meteen een goede naam gevestigd. Dit is top!” Het Energiehuis is sinds
enkele maanden een ware culturele smeltkroes. Het zorgt dagelijke voor veel bezoekers in Khotinsky. De brasserie trekt
inmiddels ook bezoekers van heinde en verre.
Foto: Tim Leguit

Velvet Music en Poppodium Bibelot bundelen krachten
DORDRECHT - Velvet Music
Dordrecht en poppodium
Bibelot bundelen krachten
voor nieuw muzikaal concept: Velvet Music Night!
In samenwerking met poppodium Bibelot organiseert
platenwinkel Velvet Music

met enige regelmaat concerten van nieuwe artiesten die
het verdienen in de spotlight
gezet te worden.
Qua stijl kan het alles zijn:
pop, wereldmuziek, indierock en singer-songwriters. De eerste editie staat

de Zweedse Sumie op het
podium van Machine 3 op
vrijdag 17 januari. Sandra
‘Sumie’ Nagano is geboren
in Gotenborg, Zweden. In
tegenstelling tot haar zus
Yukimi, die frontvrouw is
in electro-pop band Little

Dragon, koos Sumie voor
een intiem solotraject omdat ze houdt van minimale
en delicate muziek. Tickets
kosten via de website van
Bibelot en het Energiehuis
7,50 euro CJP-pashouders
ontvangen 10% korting.

lijkheid, Samen de Natuur
in, Wereldwijven, Molen
Kyck over den Dyck en Platform Duurzaamheid zijn genomineerd voor de Dordtse
Vrijwilligersprijs 2013. De
selectiecommissie
draagt
hen voor uit de achtentwintig favoriete organisaties die
Dordtenaren hebben aangemeld. Het laatste woord is
nu aan de jury. Op vrijdagavond 13 december maakt
wethouder Harry Wagemakers (Maatschappelijke ondersteuning) in het stadhuis
van Dordrecht bekend wie
de drie winnaars zijn.

