 www.destemvandordt.nl

Expositie van
schilderijen
DORDRECHT - Op vrijdag 7
juni om 15.00 uur wordt
de expositie van schilderijen van Ton Vermeulen
geopend bij het SSKW aan
de Spuiweg 93. De kunstwerken zijn te bezichtigen
tot en met 29 augustus. De
olieverfschilderijen van Ton
zijn kleurrijk en met veel
contrast.
Hij maakt gebruik van diverse technieken en soms
wel 10 lagen
over elkaar. Momenteel volgt
Ton lessen bij Ab VroegindeWeij.
De expositie is op werkdagen te bezichtigen van 8.30
tot 17.00 uur. Toegang gratis.

Top onderwater
hockey in Dordt
Op 15 en 16 juni staat het
Dutch Open Underwater
hockeytournament op het
programma in de Sportboulevard. Europese Club topteams komen spelen.
De volgende teams doen
mee: Southsea (GB), OSC
Dordrecht (NL), Argonauta
(NL), GOV (NL), West Wickham (GB) , Egyszusz (HU),
Barramoenda (NL), Narwals (ES), Loughborough
Old Boys (GB), Lille (Fr),
Southport (GB) en Assetto
Variabile Bologna (It).
Voor het eerst doet een Hongaars team mee. Het Dutch
Open krijgt internationaal
een steeds betere naam. De
toegang is gratis.
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Grand café Khotinsky in
Energiehuis trekt aandacht
Bar bistro en grand café
Khotinsky draait alweer
enkele weken op volle
toeren in het Energiehuis
aan de Noordendijk. De
eigenaren Olaf de Bruin
en Alexander Nouwen
zijn tevreden.

DORDRECHT - Op zaterdag 15

juni vindt een Indonesische
bazar plaats in de Opstandingskerk aan de Groen van
Prinstererweg 66.
Dat is tussen 10.00 en 16.00
uur. Dit is van belang voor
een ieder die belangstelling heeft voor Indische
gerechten en koekjes, voor
de Indonesische cultuur en
entertainment en voor de organisatie, de Gereja Kristen
Indonesia Nederland.

Vaderdag in het
Huis Van Gijn

door Piet de Meer
DORDRECHT - “Het is vanaf

de eerste dag een vliegende
start. Het restaurant is vanaf
donderdag tot in het weekeinde vol. Dus we beginnen
heel goed”, merkt Olaf op.
Olaf de Bruin en Alexander
hebben al eerder vernieuwende concepten opgezet.
Met Fles & Mes catering &
events, De Raedtskelder en
de organisatie van het evenement Dordt op je Bord. Nu
de volgende uitdaging met
Khotinsky. “Dit is natuurlijk
een historisch gebouw met
een belangrijke betekenis
voor Dordrecht. Alle culturele instellingen zijn hier samen gebracht. Wij hebben in
het Energiehuis wel onze eigen identiteit. Met een eigen
ingang aan de Biesboschstraat, waar ook het terras
al druk wordt bezocht als
het mooi weer is. Daarnaast
natuurlijk de nauwe samenwerking met de culturele or-

Medewerksters van bar bistro en grand café Khotinsky. Een nieuw horeca-concept, dat een
Foto Piet de Meer
vliegende start kent.

ganisaties”, zegt Olaf. Vanaf
september zorgen Bibelot,
ToBe, Kunstmin en Muziekschool natuurlijk voor extra
aanloop. “Het is net alsof we
in een drukke straat zitten”,
merkt Olaf op. Hij vindt het
een uitdaging om te werken
in dit industriële gebouw,
waarvan Khotinsky de Turbinehal van de vroegere
energiecentrale in gebruik
heeft genomen. Het is het
oudste gedeelte van de centrale, nu beter bekend als
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Weekend of midweek op
Vakantiepark Duinlust.
Overnacht 3 of 4 nachten
in een luxe chalet. Ontdek
de mooie natuur, ga naar de
Efteling (2km verderop) of
komt heerlijk tot rust.
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Indonesische
bazar Crabbehof

(Her)ontdek Amsterdam.
Ga voor een 3-daags
arrangement voor
2 personen bij Hotel van
Der Valk Schiphol A4.
2 Overnachtingen incl.
ontbijt, met o.a. gratis
toegang tot zwembad,
wellness en ﬁtness.

@sweetdealnl
fb.com/sweetdeal.nl

Schrijf je nu gratis in op www.sweetdeal.nl

Energiehuis.
“Dit is natuurlijk een grote
hoge ruimte. Wij geven hieraan het grand café gevoel,
maar het is meer alsof je buiten op een terras zit. Het is te
vergelijken met het Spaanse
markthalgevoel”, aldus Olaf.
Naast de open keuken vormen het restaurant, bistrom
bar en foyer één geheel. Er
is een klassieke menukaart
waarbij vooral gebruik gemaakt wordt van eerlijke
producten. Alles komt uit ei-

gen keuken. Olaf en Alexander zien de laatste weken dat
de Dordtenaren Khotinsky
komen ontdekken. En ook
van buiten Dordt, want
landelijke media tonen ook
aandacht voor dit nieuwe
concept. “We gaan er vanuit dat dit niet alleen trendy
is, maar dat Khotinsky heel
lang mee kan gaan. Onze
opzet was om een tijdloze
horecazaak neer te zetten en
dat is hier gelukt. Daar zijn
er best wel trots op.”

DORDRECHT - Speciaal voor
Vaderdag organiseert Huis
Van Gijn aan de Nieuwe Haven een weekend lang allerhande activiteiten rondom
het thema Vader & zoons.
In het museum is op dit
moment een gelijknamige
tentoonstelling te bewonderen. Hierin staan acht dagboekjes met tekeningen en
aquarellen door vader Jacob
de Vos centraal. Zaterdag
15 juni om 13.00 uur komt
Hugo Borst voorlezen en
signeren. Vaderdag (zondag)
staat sneltekenaar Maarten
Mooren klaar om papa’s met
hun kinderen te portretteren. Op beide dagen wordt
een bijzonder ‘Verhaal op
Zaal’ over Vader & zoons
verteld door conservator
Chris de Bruyn. Op 15 en
16 juni krijgen alle vaders
– mits vergezeld door hun
kind tot 12 jaar – gratis toegang tot Huis Van Gijn.

