
Vrijdag 23 juni
20.00 uur,  Grote Kerk: orgelconcert
20.30 uur,  Bibelot: This is Jackson
21.00 uur,  DOOR: DOOR open met Ilse+Erwin 

Zaterdag 24 juni
14.00 uur,  Augustijnenkerk: orgelconcert  
15.30 uur,  Grote Kerk: toeristenconcert 
20.00 uur,  DOOR: SEMIMO + CIEL
20.00 uur,  D.C & V.B. gebouw: Dansen in de Keet met DJ Erik
20.30 uur,  Popcentrale: the artificial dance party   
22.00 uur,  Energiehuis: HRTZ
23.00 uur,  Bibelot: Vunzige Deuntjes  

Zondag 25 juni 
16.00 uur,  Popcentrale: Reggae Jam

24 juni t/m 18 mei 2018
Van het naadje en de kous
Nationaal Onderwijsmuseum  

t/m 25 juni
Mother’s Garden
DOOR

t/m 25 juni
Nederlandse kring van tekenaars 
Pictura

t/m 30 juni 
De Perengaarde: impressie van 
een Ambachts paradijs
Biesboschcentrum Dordrecht

t/m 1 juli
Frits van der Horst 
Galerie Hofsteeg 

t/m 1 juli 
Watercolours
Grote Kerk

t/m 31 juli
Cross Works
DordtYart

t/m 26 augustus
Henrie Scheepers en Donne 
Dijkhorst
Via Lumina 

t/m 17 september
Koninklijk Paradijs
Dordrechts Museum

t/m 30 september
Dit heilzaam toezigt
Nationaal Onderwijsmuseum

t/m 30 september
Een laatste Eresaluut… 
Voor hen die vielen..!
Museum 1940-1945 

t/m 1 okt
Spiegel voor het heden
Dordrechts Museum 

t/m 31 oktober
Met liefde voor de natuur
Duurzaamheidscentrum Weizigt

Meer informatie: 
www.vvvzhz.nl. 

● MUZIEK  

● TENTOONSTELLINGEN

● FILM

Donderdag 22 juni t/m woensdag 28 juni 2017

JEUGDFILMS

PREMIÈRE

Do. Vr.Di.Wo.: 14.10; Za.Zo.: 11.00-13.50
DE SMURFEN EN HET VERLOREN DORP 3D 

Do.Vr.: 13.45-16.05; Za.Zo.Wo.: 13.45 
THE BOSS BABY 3D

ALGEMEEN

Za.Zo.: 11.30
THE BOSS BABY 2D

Za.Zo.: 11.10
PIRATES OF THE CARRIBEAN:
SALAZAR’S REVENGE 2D

Do.Vr.: 16.10-19.45; Za.Zo.Ma.Di.Wo.: 21.45
THE MUMMY 3D
Do.Vr.: 13.35-19.00-21.40; 
Za.Zo.Ma.Di.: 19.00-21.40; Wo.: 19.00
BAYWATCH

Do.Vr.: 16.20-18.40-21.35; Za.Zo.: 16.00-18.40-21.30 
Ma.Di.Wo.: 16.20-18.40-21.30
PIRATES OF THE CARRIBEAN:
SALAZAR’S REVENGE 3D
Do.Vr.: 13.00; Za.Zo.Di.Wo.: 13.10
PIRATES OF THE CARRIBEAN:
SALAZAR’S REVENGE 3D DOLBY ATMOS

Wo.: 18.35
TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT 3D

Do.Vr.Di.: 13.15-21.10; 
Za.Zo.Ma.Wo.: 21.10
ALL EYEZ ON ME
Dagelijks: 21.20
WONDER WOMAN 3D
Do.Vr.Ma.Di.: 15.35-18.50; Za.: 12.30-15.35-18.40;
Zo.: 12.30-15.35-18.50; Wo.: 15.35
WONDER WOMAN 2D

Za.Zo.Di.Wo.: 16.00-19.00; Ma.: 16.15-19.00
DESPICABLE ME 3 3D

VOORPREMIÈRE
Do.Vr.Ma.Di.: 16.15-18.45; Za.Zo.Wo.: 18.45
BABY DRIVER

Do.Vr.: 15.40-21.00; Za.Zo.Ma.Di.Wo.: 15.50-21.00
TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT 3D
DOLBY ATMOS

Zaterdag 24 juni 2D: 11.15-13.30-15.45; 3D: 11.45-14.00-16.15
Zondag 25 juni 2D: 111.15-13.30-15.45; 3D: 11.45-14.00-16.15
VERSCHRIKKELIJKE IKKE 3

KIDS WEEKEND

Wo.: 14.00-16.30
VERSCHRIKKELIJKE IKKE 3 2D
Ma.: 16.10; Di.Wo.: 14.00-16.10
VERSCHRIKKELIJKE IKKE 3 2D

Uitgaan
Tips voor dit weekend 

Vrijdag 23 juni
10.00-12.00 uur,  Bibliotheek (centrum): computerspreekuur  
11.00-17.00 uur,  Wijnbrug: waterrondje Dordrecht  
12.00-13.00 uur,  Biesboschcentrum: rondje Hollandse Biesbosch 
14.00-16.00 uur,  Bibliotheek (centrum): taalcafé 
14.00-23.00 uur,  Spuiboulevard: Zomerkermis 
20.30-22.45 uur,  Biesboschcentrum: kanotocht op zoek naar bevers  

Zaterdag 24 juni 
05.00-08.00 uur,  Biesboschcentrum: avontuurlijke vogeltocht  
10.00 uur,  Mijlweg 51: Riverside Car Classic 2017 
10.00-16.00 uur,   Hoekatelier (Reeweg Oost): schilderen in de Biesbosch
10.30 uur,   Natuur- en Vogelwacht Biesbosch: IVN kleuter- en 

kinderactiviteiten 
10.30-16.30 uur,  Centraal Station: Dordrecht Tours  
11.00-14.00 uur,  Regionaal Archief Dordrecht: open dag  
11.00-17.00 uur,  Wijnbrug: waterrondje Dordrecht  
11.00-17.00 uur,  Regionaal Archief Dordrecht: open dag 
11.00-20.00 uur,  De Hoop: Dag van Hoop  
12.00-13.00 uur,  Biesboschcentrum: rondje Hollandse Biesbosch  
12.00-14.30 uur,  Distilleerderij Rutte: workshop gin maken 
13.00 uur,  Smooth (Voorstraat): stadswandeling langs ondernemers 
13.00-13.45 uur,  Nationaal Onderwijsmuseum: familierondleiding 
13.00-24.00 uur,  Spuiboulevard: Zomerkermis 
13.30 uur,  werkruimte AWN (Groenmarkt): archeologische wandeling  
13.45-16.45 uur,  Biesboschcentrum: griendexcursie  
20.00-22.30 uur,  Biesboschcentrum: fluisterend op zoek naar bevers  

Zondag 25 juni 
10.10 uur,   Halte waterbus (Merwekade): Haringvlietexpeditie 

1: Dordrecht-Willemstad-Tiengemeten
10.30-16.30 uur,  Centraal Station: Dordrecht Tours  
11.00-17.00 uur,  Wijnbrug: Waterrondje Dordrecht  
12.00-13.00 (en 
15.30-16.30 uur Biesboschcentrum: rondje Hollandse Biesbosch 
12.00-17.00 uur,  Statenplein: Multi Color Festival
13.00-23.00 uur,  Spuiboulevard: Zomerkermis 
13.30-15.30 uur,  Biesboschcentrum: griendmuseumtocht  
13.30-15.00 uur,  Biesboschcentrum: krekentocht  
13.30 uur,  standbeeld Ary Scheffer: IVN Binnenstadswandeling
13.00-13.45 uur,   Nationaal Onderwijsmuseum: familierondleiding 
 14.30 uur,   Dordrechts Museum: Dwaalgasten in het Koninklijk 

Paradijs van Aert Schouman
14.45 uur,  Grote Kerk: processie Heilig Hout 

Vrijdag 23 juni
20.30 uur,   Christiaan de Wetstraat 2A : One flew over the 

cuckoo’s nest door Inter Amicos 

Zaterdag 24 juni
20.30 uur,  Energiehuis: Medea 
20.30 uur,   Christiaan de Wetstraat 2A : One flew over the  

 cuckoo’s nest door Inter Amicos 

● ANDERE ACTIVITEITEN  

● THEATER/TONEEL

Concert voor Bond 
tegen vloeken
● ZWIJNDRECHT
Het eerste concert van projectkoor Zijn Naam wordt zaterdag 
24 juni gehouden in de Oude kerk in Zwijndrecht. Het koor is 
opgericht in verband met het 100-jarig bestaan van de Bond 
tegen vloeken. Tientallen zangers hebben een breed reper-
toire van zowel psalmen als geestelijke liederen ingestudeerd. 

Aan het concert werkt verder mee het Groot Samengesteld Man-
nenkoor (onder leiding van Willem Nijhof). Projectkoor Zijn Naam 
staat onder leiding van Hugo van der Meij. Achter het orgel neemt 
Jan Rozendaal plaats en de vleugel wordt bespeeld door Rens de 
Winter. Ook werken Carina Bossenbroek (panfluit) en Pascal van 
de Velde (trompet) mee. Solist is Jan-Jaap Nijhof. 

De entree bedraagt 5 euro. Kinderen tot en met 12 jaar mogen 
gratis naar binnen. De opbrengst komt ten goede aan het werk 
van KlasseTaal, de dochterorganisatie van de Bond tegen vloeken. 
Het aantal gastlessen van KlasseTaal neemt elk jaar toe, waardoor 
er een grote behoefte is aan een derde scholenwerker. 
Het concert begint om 19.30 uur, de kerkdeuren zijn om 19.00 
uur open. 

 ● DORDRECHT
De AWN, vereniging van 
vrijwilligers in de archeolo-
gie, houdt zaterdag 24 juni 
om 13.30 uur een archeo-
logische wandeling in de 
binnenstad onder leiding 
van archeogids Cor Westra 
van de AWN Lek- en Mer-
westreek (Vereniging van 
vrijwilligers in de archeo-
logie). De excursie voert 
langs plekken waar de 
archeologische onderzoe-
ken zijn uitgevoerd. Onder 
andere het gebied van 
Varkenmarkt-Grote Markt-
Tolbrugstraat Waterzijde 
wordt bezocht. 

Wat gevonden is, wordt ter 
plaatse door archeogids Cor 
Westra verteld en toegelicht 
met foto’s en tekeningen. De 
wandeling is voor iedereen, 
maar de vereniging wil met 
name binnenstadbewoners 
kennis laten maken met de ar-
cheologie en vroege ontwik-
keling van hun omgeving. De 
wandeling begint om 13.30 
uur in het onderkomen van de 
AWN, afdeling Lek- en Mer-
westreek aan de Groenmarkt. 
Hier is tevens een aantal 
vondsten te bezichtigen. 
De ingang van de werk-
ruimte is bij het Budding-
h’plein. Deelname is gratis.

● DORDRECHT
Handwerken was lange tijd 
een verplicht vak op school. 
Veel vrouwen koesteren 
zowel de herinneringen aan 
het vak als de werkjes die 
ze hebben gemaakt. Soms 
decennia lang. Reden voor 
het Nationaal Onderwijsmu-
seum om een tentoonstelling 
te wijden aan dit bijzondere 
vak. ‘Van het Naadje en de 
Kous – handwerken op 
school’ opent op zaterdag 24 
juni.

Regelmatig krijgt het Onder-
wijsmuseum bezoek van da-
mes die werkjes overhandigen 
die zij als klein meisje op school 
hebben gemaakt. Gebreide 
sokjes, babyjurkjes, borduur-
werk; alles gemaakt op de 
lagere school en soms wel 
zeventig of tachtig jaar lang 
bewaard. “Op het moment dat 
die werkjes op tafel komen, zie 
je dat kleine meisje van 6 of 7 
jaar voor je”, vertelt conserva-
tor Janneke Pierhagen. “Het 
raakt me dat deze werkjes nog 
zoveel voor de maaksters be-
tekenen. Vanuit dat gevoel heb 
ik de tentoonstelling ‘Van het 
Naadje en de Kous’ opgezet. 
Naast de nostalgie, heb ik in 
de tentoonstelling de nadruk 
gelegd op de leeftijd van de 
maakster.” 

‘Nuttige Handwerken’
Vanaf 1878 was handwerken 
voor meisjes een verplicht vak 
op school. Veel meisjes pro-
fiteerden thuis, in hun eigen 

gezin, van de vaardigheden die 
ze op school hadden geleerd, 
zoals breien, sokken, naaien en 
verstellen. In de tentoonstel-
ling worden deze werkjes ge-
toond. Ook op de middelbare 
school of in het voortgezet 
onderwijs kon handwerkon-
derwijs gevolgd worden. Op 
de, industrieschool, huishoud-
school, MBO Mode en Kleding 
of de Mode Academie kon-
den meisjes ‘doorleren’ voor 
kostuumnaaister, coupeuse 
of lerares handwerken. In de 
tentoonstelling wordt ook 
uitgebreid aandacht geschon-
ken aan industrieschool ‘De 
Schans’. Janneke Pierhagen: 
“Heel bijzonder zijn de prach-
tige modetekeningen die in de 
tentoonstelling te zien zijn. De 
tekeningen geven stuk voor 
stuk een prachtig tijdsbeeld.” 
In de tentoonstelling is ook een 
bijzonder ontwerp dat door 
leerlingen van De Schans voor 
het Koninklijk Huis is gemaakt 
te zien.

Workshops
De tentoonstelling biedt een 
overzicht van het handwerk-
onderwijs is Nederland aan de 
hand van werkjes, foto’s, pa-
tronenboeken, leermiddelen, 
modetekeningen en schoolpla-
ten. Daarnaast is er een grote 
werktafel waar mensen zelf 
aan de slag kunnen en waar 
vanaf september workshops 
[breien, haken, borduren] ge-
geven gaan worden. Meer in-
formatie over deze workshops 
op www.onderwijsmuseum.nl.  

 ● DORDRECHT
Vogel- en natuurschrijver Kester Freriks 
geeft zondag 25 juni een lezing over de rijk-
dom van de Nederlandse vogelbevolking. 
Met de schilderijen van Aert Schouman als 
inspiratiebron neemt hij zijn toehoorders 
mee op een vogelreis vanaf de zeventiende 
eeuw tot heden. 

Vogels die op de schilderijen van Schouman 
nog als zeldzame soorten staan afgebeeld, 
komen nu in ons land veelvuldig voor, zoals 
de felgekleurde halsbandparkiet, nijlgans 
en kraanvogel. De vogelwereld is voort-
durend in verandering. Tijdens de trektijd 
dwalen vogels uit Amerika, Azië, Afrika en 
Rusland naar onze streken af. Hier heten 
ze dan 'dwaalgasten', een mooie naam voor 
zwervende vogels. In de tijd van Schouman 
namen de zeelieden deze vogels mee, nu 
komen ze hier op eigen kracht. Over die 
wonderen van reislustige vogels en andere 
zwervende soorten schreef Kester Freriks 
recent het boek Het nieuwe vogels kijken. 
Tweehonderd en meer zeldzame vogel-
soorten in de Lage Landen, dat met lof werd 

ontvangen. De historische illustraties zijn 
afkomstig uit de Artis Bibliotheek Amster-
dam. De lezing gaat vergezeld van talrijke 
prachtige illustraties, zowel van Schouman 
als van andere vogelschilders.
Kester Freriks (1954) is schrijver van ro-
mans, essays, natuur- en vogelboeken. Hij 
verwierf bekendheid met Verborgen wilder-
nis. Over ruige natuur en kaarten in Neder-
land dat een loflied is op de wilde natuur van 
Nederland. Van zijn boek Vogels kijken. Alle 
driehonderd Nederlandse vogelsoorten zijn 
15.000 exemplaren verkocht en het werd 
geroemd door De Wereld Draait Door als 
'het mooiste vogelboek van 2009'. Voorts 
schreef hij De valk. Over valkerij en wilde 
vogels, een ode aan de schoonheid en kracht 
van de slechtvalk. Hij is verbonden aan de 
cultuur- en boekenredactie van NRC Han-
delsblad. 

De lezing vindt plaats om 14.30 uur in de 
zaal van museumrestaurant Art & Dining 
en kost 5 euro per persoon, exclusief 
entree. Aanmelden via www.dordrechts-
mseum.nl/tickets.

Onderwijsmuseum 
toont overzicht 
handwerkonderwijs 

Programma 
Zaterdag 24 juni  (geopend van 09.00 tot 17.00 uur)
Voor bezoekers is de tentoonstelling vanaf zaterdag 24 juni te 
zien, deze dag worden er speciale workshops en korte rond-
leidingen gehouden. Rondleidingen starten bij de balie, work-
shops beneden in de tentoonstellingsruimte. Deze activiteiten 
zijn gratis. Daarnaast ontvangen bezoekers 50 procent korting 
op de entree (deze actie is niet geldig in combinatie met andere 
acties of kortingen). 

Programma
14.00 uur  Inleiding op de tentoonstelling door 
 Janneke Pierhagen
13.00 uur  Familierondleiding museumdocent
12.00 – 15.00  Inloop workshop Haken
15.00 uur Inleiding op de tentoonstelling door 
 Janneke Pierhagen
15.00 – 17.00  Inloop workshop Visible Manding
16.00 uur Inleiding op de tentoonstelling door 
 Petra Reijnhoudt

Naar verwachting zijn er verschillende experts aanwezig die be-
zoekers van alles kunnen uitleggen over naai-, brei en haaktechnie-
ken. Elke bezoeker die een bedrag van minimaal 5 euro besteedt 
in de museumwinkel krijgt bovendien een katoenen tasje mee met 
het logo van de tentoonstelling Van het Naadje en de Kous. 

Wandeling langs archeo-
logische opgravingen 

Lezing over dwaalgasten door Freriks 

Ademworkshop
● DORDRECHT
Ademcoach Fee Busenkell geeft op zon-
dag 25 juni een workshop over de kracht 
van ademen. Tijdens de workshop wor-
den er twee ademmethodieken bespro-
ken. Tijdens de oefeningen worden ook 
de longen en het middenrif versterkt. 
De workshop wordt van 10.30 tot 13.00 
uur aan de Singel 28 gegeven. Nadere 
informatie en aanmelden via 
www.covita.nl.

● DORDRECHT
Belangstelling voor (familie)geschiedenis, 
maar nog nooit in het archief geweest? 
Maak tijdens de Open Archief Dag op za-
terdag 24 juni van 11.00 tot 17.00 uur ken-
nis met wat er achter de schermen gebeurt 
en alles wat er bij het Regionaal Archief 
gedaan en beleefd kan worden.  

Op het programma staan diverse korte pre-
sentaties, een expositie van Dordtse en regi-
onale topstukken en een magische toverlan-
taarnvoorstelling met historisch materiaal. 
Alle activiteiten vinden plaats in museum Het 
Hof van Nederland, waar ook de studiezaal 
van Regionaal Archief Dordrecht is geves-
tigd.   Het is niet alleen voor bekende Neder-
landers weggelegd om in een tv-programma 
onderzoek te doen naar familiegeschiede-

nis. Ontdek hoe een stamboom ‘ingekleurd’ 
kan worden met verhalen. Welke (digitale) 
bronnen kunnen het beste gebruikt worden? 
Bezoekers krijgen van medewerkers tips en 
voorbeelden aangereikt. Bovendien is er ge-
durende de hele dag deskundige hulp aanwe-
zig. 
Naast de eigen geschiedenis is ook de historie 
van de stad te ontdekken. Ga mee op speur-
tocht door de archieven en bezoek het spe-
ciaal ingerichte theater op de zolder van Het 
Hof van Nederland voor een nostalgische to-
verlantaarnvoorstelling met beelden van het 
oude Dordrecht. Wim van Wijk, schrijver van 
vele boeken over Dordrecht en De Biesbosch, 
verzorgt het deskundig commentaar.

Het Regionaal Archief is te vinden op het 
Hof 6. 

Statenplein op 
Stelten 
● DORDRECHT
De ondernemers van winkelgebied Sta-
ten- en Scheffersplein organiseren zater-
dag 24 juni van 12.00 tot 16.00 uur het 
jaarlijks terugkerende evenement ‘Sta-
tenplein op Stelten’. Het winkelend pu-
bliek kan genieten van diverse bijzondere, 
komische en theatrale steltenacts. 

Rommelmarkt bij Open Hof
● DORDRECHT
Elk jaar organiseert de Open Hof een rommelmarkt. Dit jaar is dat op zaterdag 24 
juni van 10.00 tot 14.00 uur aan de Herschelstraat 27. Er is van alles te koop: baby- en 
kinderkleding, speelgoed, spelletjes, boeken, cd’s, tienerkleding en kleding voor volwas-
senen. Daarnaast zijn er verschillende activiteiten zoals schminken, touwtje-trek en een 
springkussen. 

Dit jaar is er een lustrum. De rommelmarkt van vijf jaar geleden was de aanleiding voor de 
kerk om meer ‘open’ te worden naar de wijk. Sinds 2012 wordt er elke laatste zaterdag van de 
maand een gezellige middag gehouden. Naast de creatieve middagen, wordt met name de drie-
maandelijkse bingo bezocht door meer dan honderd mensen. Deze buurtmiddagen worden 
altijd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Vanwege het grote aantal buurtbewoners van 
buitenlandse komaf is 2,5 jaar geleden begonnen met taalondersteuning op de dinsdagmid-
dag. Daarnaast zijn er creatieve activiteiten, een vraagbaak voor pc/internet infohoek en nog 
veel meer.  De opbrengst van de rommelmarkt van dit jaar gaat naar de drie goede doelen: het 
kinder- en jeugdwerk in Kide, het Holy Land Institute for the Deaf in Jordanië en de buurtacti-
viteiten van de Open Hof. Spullen die over zijn gaan naar verschillende andere projecten. Wie 
spullen wil inleveren voor de rommelmarkt kan dat op vrijdag 23 juni tussen 09.00 en 21.00 
uur doen. 

 

Koopjeshof 
● DORDRECHT
In de maanden juni en juli wordt er geen 
grote markt in verpleeghuis de Sterren-
landen gegeven. Maar op zaterdag 24 juni 
is de Koopjeshof, de tweedehandswinkel, 
al geopend vanaf 10.00 uur. Er staan bij 
de winkel verschillende kraampjes met 
leuke aanbiedingen. De verkoop duurt tot 
ongeveer 16.30 uur. De opbrengst komt 
ten goede aan activiteiten voor de bewo-
ners. De Sterrenlanden is gevestigd aan 
de Minnaertweg 4. 

 (Foto: Olivier Middendorp) 

Duik in de geschiedenis tijdens 
Open Archief Dag


