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Stichting Perspectief
heet nu DordtLiterair

Column
Duo met lef
We hebben ze toch écht in onze stad. Burgers met
een visie en Corinne Vermeij is er één van. Maar
wethouder Jasper Mos hoort er evenzeer bij. Een
duo apart. Corinne verkoopt chocolade en durft
publiekelijk haar mening over de binnenstad te
geven en haar collega’s op te roepen om samen
één front te vormen. Waarom één front? Om de
winkels in de binnenstad in de avonduren langer
open te houden. “Er moet dringend iets gebeuren
om meer publiek te trekken”, is de oproep van deze
onderneemster aan haar zakelijke collega’s. Zo’n
vrouw moeten we koesteren. Niks vrijblijvende
prietpraat achter gesloten deuren of het zoveelste
nieuwe werkgroepje of nota’s. Corinne steekt haar
hoofd boven het maaiveld uit. Of ze gelijk heeft?
Ik weet het niet, maar ze heeft tenminste een dui-

Stichting Perspectief is niet
meer, lang leve DordtLiterair!
Een nieuwe naam, een nieuw
onderkomen en een waslijst
aan literaire activiteiten
voor 2012 in het verschiet!

u Emile van de Velde
U Dordrecht
Soms denken Casper Markesteijn, Tineke de Waard en
Kees Voorbij nog wel eens terug
aan begin vorig jaar. Het was
een koude douche voor dé literaire organisatie van Dordt toen
de gemeente de subsidie stopte,
zowel voor de huisvesting als
voor het organiseren van activiteiten. Bovendien besloot de
gemeente ook niet langer door
te gaan met de Academica Literatuurprijs, een prijs (voor debutanten) die ze nota bene zelf
ooit in het leven had geroepen.
“Gelukkig gaat Academica nog
wel door, in september én in
2013 wordt de prijs nog gewoon
uitgereikt”, vertellen de drie in
hun huidige onderkomen in de
bibliotheek aan de Groenmarkt.
Het was de bieb die te hulp
schoot toen de ruimte aan het
Steegoversloot verlaten moest
worden en alternatieven (Het
Hof, het voormalig CBK, Pictura) niet haalbaar bleken. “We
hebben vorig jaar echt wel even
met de handen in het haar gezeten, maar gelukkig konden we
deze ruimte krijgen. Het bevalt
hier uitstekend, we zitten hier

Herman Kersbergen

Kees Voorbij, Tineke de Waard en Casper Markesteijn in
het onderkomen van Dordt Literair in de bieb.
FOTO: RINIE BOON

goed.” De Academica Literatuurprijs is vorig jaar gewonnen door Peter Buwalda, met
Bonita Avenue, op dit moment
veruit de grootste bestseller van
Nederland. Met Buwalda is
ook meteen een van de hoogtepunten van de activiteiten voor
2012 genoemd. De zéér succesvolle schrijver, die al een band
met Dordt opbouwde voordat
hij succes kreeg (hij trad nog
voor enkele tientallen mensen
op in het theatertje van Marieke
van Leeuwen aan de Voorstraat
450), is op vrijdag 8 juni te gast
in Dordrecht.
Waar Buwalda precies te zien
zal zijn, is nog onbekend, het
moet een zaal zijn die aanspreekt bij jongeren en waar ook
bijvoorbeeld muziek en woordkunstenaars geprogrammeerd

kunnen worden. “We willen
onze activiteiten verdiepen,
meer voor jongeren doen.
Onze missie is mensen aan
het lezen krijgen, óók jongeren.”
Naast de Academica Literatuurprijs in september en de
avond rond Peter Buwalda in
juni organiseert Dordt Literair natuurlijk ook weer de
Dordtse Dag van de Poëzie,
dit keer op 6 mei. Én wordt
er reikhalzend uitgekeken
naar de presentatie van het
verzamelde werk van Jan
Eijkelboom in het najaar.
En volgend jaar is er ook nog
een groot feest rond die andere grote Dordtse auteur; in
2013 is het namelijk precies
zestig jaar geleden dat Top
Naeff stierf.

Veel mensen gaan
er vanuit dat ze voor
hun aanvullende
verzekeringen naar
hun bank moeten.
Wij bij De Hypotheker
bieden een keur aan
verzekeringen tegen
voordelige tarieven.
De Hypo
theker
in Dordr
echt
bestaat
20 jaar
!

Dordrecht Centrum, Johan de Wittstraat 160, (078) 631 01 99
Dordrecht Stadspolders, Van Eesterenplein 254, (078) 630 97 25
www.hypotheker.nl

delijk plan voor ogen en draagt dat met overtuiging uit! Dat doet wethouder Jasper Mos ook. Hij
daagt burgers en met name de ondernemers uit om
kleur te bekennen als het over de binnenstad gaat.
“Kom met plannen!” roept onze stadsbestuurder.
Hij wil de binnenstad bereikbaar en aantrekkelijk
maken voor het publiek. Droomt van een stad die
werkelijk een centrumfunctie in de regio vervult.
Waar shoppen een feestje is. Een duo dat de handschoen in de ring heeft geworpen. Kijken wat er
gaat gebeuren. Prietpraat of eindelijk eens concrete
plannen? Aan Corinne en Jasper zal het niet liggen. Een duo met lef! Dus roep ik alle Dordtenaren
op om chocolade paaseitjes te kopen bij ‘nJoy Chocolate in de Vriesestraat 73. Een beleving apart en
een adhesiebetuiging voor een vrouw met lef.

    



Reserveer nu uw caravan onderhoudsbeurt
Wij zijn Focwa gecertificeerd
www.caravancentrumzwijndrecht.nl

078 - 6105025
www.decaravanmakelaar.nl
Caravan Centrum Zwijndrecht
Zoutverkopersstraat 3 3334 KJ - (industrieterrein de Geer)
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Ook zo benieuwd wat Dordrecht te
bieden heeft op sportgebied? Kom dan op
Goede Vrijdag 6 april met je ouder(s)
naar het Dordtse Sportfestijn en maak
op een leuke manier kennis met verschillende sporten. Diverse sportactiviteiten,
spetterende demonstraties en
entertainment vullen het programma.

Voor alle
kinderen
van 4 t/m 8
jaar

Broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn
ook van harte welkom!!

Wanneer: Goede Vrijdag 6 april
van 13.30-16.00 uur
Waar:
Sportcomplex Crabbehof
Vorrinklaan 202, Dordrecht
Wat:
Voetbal
Schaatsen Tennis
Honkbal
Atletiek
Gymnastiek
Korfbal
Hockey
Dans
Volleybal Handbal
Judo
Ga naar www.dordtsport.nl voor
meer informatie en inschrijving.
De deelnemersbijdrage is € 2,-.
Deelname is op eigen risico.

