
Het meest actuele overzicht van evenementen en de volledige UITagenda zijn te vinden op:

www.uitagendadordrecht.nl

Dordrecht barst van de evenementen, maar er is nog veel meer te 
beleven in en om het centrum van de stad. Denk aan een ontspannen 
boottochtje met de Dordtevaar of de boot van Imbarcazione Barone, 
breng een bezoek aan een expositie in het Dordrechts Museum, of 
bezoek een van de leuke activiteiten in Duurzaamheidscentrum Weizigt 
NMC. Vergeet ook Nationaal Park de Biesbosch niet, waar je lekker 
kunt gaan fietsen of wandelen, of gezellig met familie en vrienden kunt 
barbecueën in de zomer op het grote grasveld achter de Sterrenwacht. 

Een dagje winkelen is natuurlijk nooit weg. Het is altijd leuk om je onder
te dompelen in de trends van de seizoenen. Vergeet niet dat dit tegen
woordig ook op zondagen kan, tijdens de koopzondag in het centrum.

Donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni

Lepeltje Lepeltje
Lepeltje Lepeltje komt tijdens het lange weekend van Hemelvaart weer gezellig 
naar Dordrecht. In het Weizigtpark proef je net als vorig jaar uiteenlopende 
gerechten. Ondertussen spelen bands en DJ’s heerlijke muziek, vermaken de 
kids zich optimaal en is er ook nog een mooiespullenmarkt. Zoals altijd is 
de toegang gratis. Kortom: hét recept voor een heerlijk Hemelvaartweekend 
parkhangen!
www.lepeltje-lepeltje.com/dordrecht 

Zondag 11 t/m woensdag 14 augustus

Pasar Malam Istimewa Dordrecht
Bij het ruiken van de geuren van frisse limoen, gember en kurkuma loopt het 
 water je letterlijk in de mond. Het Statenplein en de Sarisgang staan tijdens de 
Pasar vol met eetkraampjes waar je kunt smullen van Aziatische gerechten. 
Kramen met houtsnijwerk, gezondheidsproducten en kalligrafie, en muziek
optredens met exotische dansers maken de Oosterse beleving compleet.
www.istimewa-events.nl  

Zondag 7 juli

Dordtse Boekenmarkt
Deze zondag is de historische binnenstad van Dordrecht het gastvrije decor 
voor de Dordtse Boekenmarkt, met als thema ‘Dordrecht Wijnstad’. Een lint van 
bijna 500 boekenkramen slingert door de stad. Voor alle bezoekers is er naast 
de keus uit alle boeken ook een muzikaal en literair programma en gezellige 
terrassen. Aan de kids is dit jaar ook gedacht, maar dát is nog een verrassing. Zo 
is de Dordtse Boekenmarkt voor iedereen de (boeken) marktplaats bij uitstek.
www.dordtseboekenmarkt.nl 

Zondag 6 oktober

Keramiekmarkt
De Keramiekmarkt is een jaarlijks terugkerend evenement op het Statenplein in 
Dordrecht. De Keramiekmarkt is altijd op de eerste zondag van oktober. Ruim 60 
deelnemers uit binnen en buitenland presenteren hier hun keramiek. Uiteen
lopend van gebruiksvoorwerpen tot kunst. Natuurlijk zijn er demonstraties en 
kun je er terecht voor alle informatie omtrent keramiek.
www.keramiekmarktdordrecht.nl 

Elke maandagavond van 15 juli t/m 26 augustus

Parkies Dordrecht  
Ook deze zomer is het weer iedere maandagavond tijd voor Parkies! Op alle 
maandagavonden van 15 juli t/m 26 augustus vinden de leukste optredens 
plaats in het Wantijpark. Gratis entree, muziek, familie en vrienden, een lekker 
hapje en heerlijke drankjes aan de bar. Wat wil je nog meer? De perfecte zomer
avond om je week mee te starten! Voor de gehele lineup en achtergronden van 
de artiesten kun je natuurlijk terecht op de website van Parkies.
www.palmparkies.nl 

Vrijdag 13 t/m zondag 15 december

Kerstmarkt Dordrecht
De Kerstmarkt Dordrecht is met circa 350 kramen en pagodetenten de grootste 
en meest sfeervolle kerstmarkt van Nederland. Verspreid door de binnenstad 
zijn er ‘hotspots’ waar kerstliederen ten gehore gebracht worden. Het is tevens 
het perfecte weekend om te shoppen voor kerstcadeaus. Met gezellige pleinen, 
sfeervolle podia en vertier in de Grotekerkstuin, is de Kerstmarkt een belevenis 
op zich.
www.kerstmarktdordrecht.nl 

Zaterdag 15 juni

Wantijpop
Op 15 juni wordt het weer één groot feest in het Wantijpark tijdens Wantijpop! 
Niemand minder dan Ilse de Lange, The Dirty Daddies en Kraantje Pappie staan 
klaar voor een topshow op het hoofdpodium. Maar er is meer. Voor de kids is er 
de Kindertuin Koning Eik en ook op het regiopodium zijn muziekacts te horen. 
Op een unieke locatie aan het water van het Wantijpark, is het ‘verborgen stage’, 
Geheime Deuntjes. Gehost door 078 Podcasts. Genoeg te beleven dus!
www.wantijpop.nl 

Zaterdag 14 & zondag 15 september

Open Monumentendagen
Tijdens de Open Monumentendagen gaan deuren open die anders gesloten blij
ven. Er ontwaakt een geheel nieuwe wereld: van vrijmetselaars en piraten tot die 
van de nieuwe rijken. Bezoek de monumenten van je keuze, loop mee met een van 
de stadswandelingen of geniet van de muziekprogrammering op zondagmiddag. 
Dit jaar staat alles in het teken van het landelijke thema ‘Plekken van Plezier’.
www.monumentenindordrecht.nl 

Vrijdag 12 t/m zondag 14 juli

Big Rivers Festival
Dordrecht is in juli weer even het New Orleans van de lage landen. De  paarse, 
groene en gouden Mardi Gras kettingen kunnen weer uit de kast voor het 
meerdaagse muziekfestijn Big Rivers. Op verschillende podia door de stad zijn er 
muzikale activiteiten voor jong én oud. De eerste namen zijn al bekend: The Kik, 
Tim Akkerman, Marianne Noble en niemand minder dan Maan. Houd de site in de 
gaten en zorg dat jij er bij bent!
www.bigrivers.nl 

Zaterdag 12 oktober

Dordtse Cultuurnacht
Bij alweer de derde editie van de Dordtse Cultuurnacht op zaterdag 12 oktober 
trakteren verschillende Dordtse podia en instellingen je op een avond én nacht 
vol gratis cultureel vermaak. Tijdens de Dordtse Cultuurnacht maak je op een 
 verrassende manier kennis met het cultuur en uitgaansaanbod in de stad. 
Wil je niets missen, houd dan zeker de website in de gaten voor de volledige 
 programmering.
www.dordtsecultuurnacht.nl 

Veel meer te doen!

De genoemde data en  evene menten 
zijn onder voorbehoud van eventuele 
wijzigingen. Kijk voor de meest recente 
informatie op de desbetreffende websites.
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cultuur, recreatie, natuur en 
stadswandelingen kan 
hier terecht.

Kijk voor alle informatie 
over de stad op 
www.centrumdordrecht.nl
of download de app: 
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 22 juni Nooit Terug
  Stadswerven
  www.stichtingdestad.com

 22  30 juni Zomerkermis Dordrecht
  Spuiboulevard
  www.kermisdordrecht.nl

 

 23  29 juni Week van Hoop
  De Hoop
  www.vriendenvandehoop.nl

 26 juni Zoomer Wantijrun
  Start/Finish: Sportpark Reeland, 
  route door Wantij
  www.zoomerwantijrun.nl

 29 juni Cycle for Hope
  Start/Finish: De Hoop
  www.cycleforhope.nl

 29 juni Dordrecht Smult
  Centrum
  www.uitagendadordrecht.nl

29 sept.  SCHUIM Bierfestival

 1 mei Op stap met de schaapskudde
  Nationaal Park de Biesbosch
  www.biesboschcentrumdordrecht.nl 
 
 1 mei Waterspelen
  Duurzaamheidscentrum Weizigt NMC
  www.weizigt.nl 
 
 5 mei Kunst- & Antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl 
 

 5 mei Bevrijdingsrock
  Diverse café’s binnenstad
  www.bevrijdingsrock.nl 
 
 7  12 mei Week van ons Water
  Duurzaamheidscentrum Weizigt NMC
  www.weizigt.nl

 11 mei Reddingbootdag
  Rijkstraatweg 365
  www.reddingbootdag.nl 
 
 11 & 12 mei Nationale Molendag
  Molen Kyck over den Dyck
  www.molen-dordrecht.nl  

 18 mei Lentekriebelz
  Merz Dordrecht
  www.merzdordrecht.nl

 19 mei Stoffenbeurs
  Statenplein
  www.stoffenbeurs.nl 
 
 19 mei Rommelroute Dordrecht
  Diverse locaties binnenstad
  www.uitagendadordrecht.nl 
 
 23 mei Landmachtdagen
  Statenplein
  www.uitagendadordrecht.nl 
 
 25 mei Rommeldam
  Dubbelsteijnlaan West 70, Dubbeldam
  www.pkndubbeldam.nl 
 
 25 mei PK’s for Kids
  Drierivierenpunt
  www.pksvoorkids.nl 
 
 26 mei Dordrecht Pakt Uit
  Centrum
  www.dordrechtpaktuit.nl 
 
 29 mei  2 juni Dordt in Cello
  Diverse locaties binnenstad
  www.dordtincello.nl 
 
 30 mei Smulbosloop Dordrecht
  De Elzen
  www.tvdordrecht.nl 
 
 30 mei  2 juni Lepeltje Lepeltje
  Weizigtpark
  www.lepeltje-lepeltje.com

 20 april Bijen- en Honingmarkt
  Reeweg Zuid 72B
   /NBVDordrecht

 22 april Pasen bij Weizigt
  Duurzaamheidscentrum Weizigt NMC
  www.weizigt.nl 
 
 24  28 april Koningskermis 
  Damplein, Dubbeldam
  www.kermisdordrecht.nl 

 26 april Koningsconcert
  Aardappelmarkt, Knolhaven & Nieuwe Haven
  www.koningsdagindordrecht.nl

 27 april Koningsdag
  Centrum
  www.koningsdagindordrecht.nl 
 
 27 april Dancetour
  Spuiboulevard
  www.dancetour.nl 
 
 30 april  5 mei Bevrijdingskermis
  Van Eesterenplein, Stadspolders
  www.kermisdordrecht.nl

 2, 9, 16 & 23 aug. Film in de tuin
  Kloostertuin
  www.themoviesdordrecht.nl 

 4 aug. Kunst- & Antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 t/m 25 aug. Kunsthoofd
  Elke zondag, Groothoofd
   /kunsthoofd18

 t/m 26 aug. Parkies
  Elke maandagavond, Wantijpark
  www.palmparkies.nl

 11  14 aug. Pasar Malam Istimewa 
  Statenplein & Sarisgang
  www.istimewa-events.nl

 17 aug. Finn’s Festival
  Blauwpoortsplein
  www.finnsdordrecht.nl

 24 aug. Bibelot Open Air
  Energieplein
  www.bibelot.net

 25 aug. Rockabilly Square
  Statenplein
  www.uitagendadordrecht.nl 

 28 aug. Biesbosch Bijendag 
  Nationaal Park de Biesbosch
  www.biesboschcentrumdordrecht.nl

Juni

Juli

April

Mei

Augustus

 4 okt. Dierendag
  Duurzaamheidscentrum Weizigt NMC
  www.weizigt.nl

 5 okt. Ren voor haar leven
  Start/Finish: De Hoop
  www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl

 6 okt. Kunst- & Antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 6 okt. Keramiekmarkt
  Statenplein
  www.keramiekmarktdordrecht.nl

 12 okt. Bockbierfestival ‘Bockbier & Hier’
  Merz Dordrecht
  www.merzdordrecht.nl

 12 okt. Dordtse Cultuurnacht
  Diverse locaties binnenstad
  www.dordtsecultuurnacht.nl

1 14 sept. Open Dutch Music Championships
  Stadion FC Dordrecht
  www.dutchmusicgames.nl

 14 sept. Beverwijcksplein Pianoconcert
  Beverwijcksplein
   /stadsfestival

 14 sept. Voorstraat Noord Festival
  Voorstraat Noord & Riedijk
  www.voorstraatnoord.nl

 14 & 15 sept.  Open Monumentendagen
  Historische binnenstad
  www.monumentenindordrecht.nl

 21 sept. Historische dag
  Nationaal Park de Biesbosch
  www.biesboschcentrumdordrecht.nl

 29 sept. SCHUIM Bierfestival
  Vismarkt & Aardappelmarkt
   /BierfestivalDordrecht
  
 29 sept. Nationale Veldrit
  Route door Dordrecht
  www.drcdemol.nl

 t/m 4 dec. Sinterklaashuis
  Locatie nog niet bekend
  www.sinterklaashuis.nl

 13  15 dec. Kerstmarkt Dordrecht
  Historische binnenstad
  www.kerstmarktdordrecht.nl

 20 dec. Santarun
  Start/Finish: Scheffersplein
  www.rotarysantarundordrecht.nl

 21 dec. Schapenkoppen 
  Sportpark Cross
  Sportpark Reeland
  www.fortiusdrechtsteden.nl

Oktober

November

December

 2 juni Kunst- & Antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 4  7 juni Rond Uit Dordrecht
  Start: FC Dordrecht, route door 
  de Drechtsteden
  www.ronduitdordrecht.nl

 4  7 juni Jeugdavondvierdaagse
  Start/Finish: Sportpark Reeland
  www.wikdordecht.nl

 6  10 juni International GoldWing Treffen
  Nationaal Park de Biesbosch
  www.goldwingclubholland.nl

 8 juni Beëdiging Natres Landmacht
  Energieplein
  www.uitagendadordrecht.nl

 10 juni Nobel’s reuze ontbijttafel
  Grotekerksbuurt
  www.nobelsbrood.nl

 12 juni Nationale Buitenspeeldag
  Voorstraat West
  www.jantjebeton.nl

 12 juni Obstacle Run
  Nationaal Park de Biesbosch
  www.uitagendadordrecht.nl

 14 juni Live at Wantij
  Wantijpark
  www.liveatwantij.nl

 15 juni Wantijpop
  Wantijpark
  www.wantijpop.nl

 15 juni Kids Festival
  Damplein, Dubbeldam
   /dampleindubbeldam

 19 juni Boerderijmiddag
  Duurzaamheidscentrum Weizigt NMC
  www.weizigt.nl

 19  21 juni Optimist on Tour
  Wantij & Wantijkade
  www.optimistontour.nl

 1 sept.  Dordt Fit
  Centrum
  www.dordtfit.nl

 1 sept.  Kunst- & Antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 6 & 7 sept. Dordrecht Pride
  Beverwijcksplein
  www.dordrechtpride.nl

 7 sept. Boerendag Dordrecht
  Nieuwe Merwedeweg 2
  www.boerendagdordrecht.nl

 8 sept. Wielerronde van Dordrecht
  Route door Dordrecht
  www.wielerrondevandordrecht.nl

 11 sept. Krijten voor Kinderen
  Statenplein
  www.krijtenvoorkinderen.nl

 13  15 sept. Internationaal Micro Festival
  Diverse locaties binnenstad
  www.poppentheaterdamiet.nl

 30 aug.  1 sept. Merztival ZoMerz
  Merz Dordrecht
  www.merzdordrecht.nl

 31 aug. CitySwim Dordrecht
  Historische havens
  www.dordrecht.swimtofightcancer.nl

 31 aug. De Dordtse Matsuri
  Energiehuis & Energieplein
  www.dordtsematsuri.nl

 3 nov. DrechtStadLoop
  Route door Dordrecht
  www.drechtstadloop.nl

 16 nov. Intocht Sinterklaas
  Kuipershaven, route naar Scheffersplein
  www.intochtdordrecht.nl

 16 nov. Sint Nicolaaswandeltocht
  Start: Het Polderwiel 
  www.wikdordrecht.nl

 17 nov. t/m. Sinterklaashuis
 4 dec Locatie nog niet bekend
  www.sinterklaashuis.nl

 23 nov. Fortius Wantijparkloop
  Wantijpark
  www.fortiusdrechtsteden.nl

 3  5 juli 078 Straatvoetbal Kampioenschap
  Energieplein
  www.dordtsport.nl

 7 juli  Dordtse Boekenmarkt
  Historische binnenstad
  www.dordtseboekenmarkt.nl

 7 juli  25 aug. Kunsthoofd
  Elke zondag, Groothoofd
   /kunsthoofd18

 12  14 juli  Big Rivers Festival
  Centrum
  www.bigrivers.nl

 

 15 juli  26 aug. Parkies
  Elke maandagavond, Wantijpark
  www.palmparkies.nl

 19 juli Herdenking & viering Eerste 
  Vrije Statenvergadering
  Het Hof van Nederland
  www.hethofvannederland.nl

 20 juli Braderie Reeweg Oost
  Reeweg Oost
  www.uitagendadordrecht.nl

 20 juli Het Monument
  Stadswerven
   /HetMonumentFestival

Intocht 
Sinterklaas
 Kuipershaven, route naar 
Scheffersplein
www.intochtdordrecht.nl

Zomerkermis 
Dordrecht
Spuiboulevard
 www.kermisdordrecht.nl

Kunst- & 
Antiekmarkt
Nieuwkerksplein
www.voorstraatnoord.nl

5 mei

16 nov.

22  30 
juni

Dordt Fit
Centrum
www.dordtfit.nl

1 sept.

September

17 nov. t/m 4 dec.  Sinterklaashuis
7 juli t/m 25 aug.  Kunsthoofd

29 mei  t/m 2 juni  Dordt in Cello



 22 juni Nooit Terug
  Stadswerven
  www.stichtingdestad.com

 22  30 juni Zomerkermis Dordrecht
  Spuiboulevard
  www.kermisdordrecht.nl

 

 23  29 juni Week van Hoop
  De Hoop
  www.vriendenvandehoop.nl

 26 juni Zoomer Wantijrun
  Start/Finish: Sportpark Reeland, 
  route door Wantij
  www.zoomerwantijrun.nl

 29 juni Cycle for Hope
  Start/Finish: De Hoop
  www.cycleforhope.nl

 29 juni Dordrecht Smult
  Centrum
  www.uitagendadordrecht.nl

29 sept.  SCHUIM Bierfestival

 1 mei Op stap met de schaapskudde
  Nationaal Park de Biesbosch
  www.biesboschcentrumdordrecht.nl 
 
 1 mei Waterspelen
  Duurzaamheidscentrum Weizigt NMC
  www.weizigt.nl 
 
 5 mei Kunst- & Antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl 
 

 5 mei Bevrijdingsrock
  Diverse café’s binnenstad
  www.bevrijdingsrock.nl 
 
 7  12 mei Week van ons Water
  Duurzaamheidscentrum Weizigt NMC
  www.weizigt.nl

 11 mei Reddingbootdag
  Rijkstraatweg 365
  www.reddingbootdag.nl 
 
 11 & 12 mei Nationale Molendag
  Molen Kyck over den Dyck
  www.molen-dordrecht.nl  

 18 mei Lentekriebelz
  Merz Dordrecht
  www.merzdordrecht.nl

 19 mei Stoffenbeurs
  Statenplein
  www.stoffenbeurs.nl 
 
 19 mei Rommelroute Dordrecht
  Diverse locaties binnenstad
  www.uitagendadordrecht.nl 
 
 23 mei Landmachtdagen
  Statenplein
  www.uitagendadordrecht.nl 
 
 25 mei Rommeldam
  Dubbelsteijnlaan West 70, Dubbeldam
  www.pkndubbeldam.nl 
 
 25 mei PK’s for Kids
  Drierivierenpunt
  www.pksvoorkids.nl 
 
 26 mei Dordrecht Pakt Uit
  Centrum
  www.dordrechtpaktuit.nl 
 
 29 mei  2 juni Dordt in Cello
  Diverse locaties binnenstad
  www.dordtincello.nl 
 
 30 mei Smulbosloop Dordrecht
  De Elzen
  www.tvdordrecht.nl 
 
 30 mei  2 juni Lepeltje Lepeltje
  Weizigtpark
  www.lepeltje-lepeltje.com

 20 april Bijen- en Honingmarkt
  Reeweg Zuid 72B
   /NBVDordrecht

 22 april Pasen bij Weizigt
  Duurzaamheidscentrum Weizigt NMC
  www.weizigt.nl 
 
 24  28 april Koningskermis 
  Damplein, Dubbeldam
  www.kermisdordrecht.nl 

 26 april Koningsconcert
  Aardappelmarkt, Knolhaven & Nieuwe Haven
  www.koningsdagindordrecht.nl

 27 april Koningsdag
  Centrum
  www.koningsdagindordrecht.nl 
 
 27 april Dancetour
  Spuiboulevard
  www.dancetour.nl 
 
 30 april  5 mei Bevrijdingskermis
  Van Eesterenplein, Stadspolders
  www.kermisdordrecht.nl

 2, 9, 16 & 23 aug. Film in de tuin
  Kloostertuin
  www.themoviesdordrecht.nl 

 4 aug. Kunst- & Antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 t/m 25 aug. Kunsthoofd
  Elke zondag, Groothoofd
   /kunsthoofd18

 t/m 26 aug. Parkies
  Elke maandagavond, Wantijpark
  www.palmparkies.nl

 11  14 aug. Pasar Malam Istimewa 
  Statenplein & Sarisgang
  www.istimewa-events.nl

 17 aug. Finn’s Festival
  Blauwpoortsplein
  www.finnsdordrecht.nl

 24 aug. Bibelot Open Air
  Energieplein
  www.bibelot.net

 25 aug. Rockabilly Square
  Statenplein
  www.uitagendadordrecht.nl 

 28 aug. Biesbosch Bijendag 
  Nationaal Park de Biesbosch
  www.biesboschcentrumdordrecht.nl

Juni

Juli

April

Mei

Augustus

 4 okt. Dierendag
  Duurzaamheidscentrum Weizigt NMC
  www.weizigt.nl

 5 okt. Ren voor haar leven
  Start/Finish: De Hoop
  www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl

 6 okt. Kunst- & Antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 6 okt. Keramiekmarkt
  Statenplein
  www.keramiekmarktdordrecht.nl

 12 okt. Bockbierfestival ‘Bockbier & Hier’
  Merz Dordrecht
  www.merzdordrecht.nl

 12 okt. Dordtse Cultuurnacht
  Diverse locaties binnenstad
  www.dordtsecultuurnacht.nl

1 14 sept. Open Dutch Music Championships
  Stadion FC Dordrecht
  www.dutchmusicgames.nl

 14 sept. Beverwijcksplein Pianoconcert
  Beverwijcksplein
   /stadsfestival

 14 sept. Voorstraat Noord Festival
  Voorstraat Noord & Riedijk
  www.voorstraatnoord.nl

 14 & 15 sept.  Open Monumentendagen
  Historische binnenstad
  www.monumentenindordrecht.nl

 21 sept. Historische dag
  Nationaal Park de Biesbosch
  www.biesboschcentrumdordrecht.nl

 29 sept. SCHUIM Bierfestival
  Vismarkt & Aardappelmarkt
   /BierfestivalDordrecht
  
 29 sept. Nationale Veldrit
  Route door Dordrecht
  www.drcdemol.nl

 t/m 4 dec. Sinterklaashuis
  Locatie nog niet bekend
  www.sinterklaashuis.nl

 13  15 dec. Kerstmarkt Dordrecht
  Historische binnenstad
  www.kerstmarktdordrecht.nl

 20 dec. Santarun
  Start/Finish: Scheffersplein
  www.rotarysantarundordrecht.nl

 21 dec. Schapenkoppen 
  Sportpark Cross
  Sportpark Reeland
  www.fortiusdrechtsteden.nl

Oktober

November

December

 2 juni Kunst- & Antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 4  7 juni Rond Uit Dordrecht
  Start: FC Dordrecht, route door 
  de Drechtsteden
  www.ronduitdordrecht.nl

 4  7 juni Jeugdavondvierdaagse
  Start/Finish: Sportpark Reeland
  www.wikdordecht.nl

 6  10 juni International GoldWing Treffen
  Nationaal Park de Biesbosch
  www.goldwingclubholland.nl

 8 juni Beëdiging Natres Landmacht
  Energieplein
  www.uitagendadordrecht.nl

 10 juni Nobel’s reuze ontbijttafel
  Grotekerksbuurt
  www.nobelsbrood.nl

 12 juni Nationale Buitenspeeldag
  Voorstraat West
  www.jantjebeton.nl

 12 juni Obstacle Run
  Nationaal Park de Biesbosch
  www.uitagendadordrecht.nl

 14 juni Live at Wantij
  Wantijpark
  www.liveatwantij.nl

 15 juni Wantijpop
  Wantijpark
  www.wantijpop.nl

 15 juni Kids Festival
  Damplein, Dubbeldam
   /dampleindubbeldam

 19 juni Boerderijmiddag
  Duurzaamheidscentrum Weizigt NMC
  www.weizigt.nl

 19  21 juni Optimist on Tour
  Wantij & Wantijkade
  www.optimistontour.nl

 1 sept.  Dordt Fit
  Centrum
  www.dordtfit.nl

 1 sept.  Kunst- & Antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 6 & 7 sept. Dordrecht Pride
  Beverwijcksplein
  www.dordrechtpride.nl

 7 sept. Boerendag Dordrecht
  Nieuwe Merwedeweg 2
  www.boerendagdordrecht.nl

 8 sept. Wielerronde van Dordrecht
  Route door Dordrecht
  www.wielerrondevandordrecht.nl

 11 sept. Krijten voor Kinderen
  Statenplein
  www.krijtenvoorkinderen.nl

 13  15 sept. Internationaal Micro Festival
  Diverse locaties binnenstad
  www.poppentheaterdamiet.nl

 30 aug.  1 sept. Merztival ZoMerz
  Merz Dordrecht
  www.merzdordrecht.nl

 31 aug. CitySwim Dordrecht
  Historische havens
  www.dordrecht.swimtofightcancer.nl

 31 aug. De Dordtse Matsuri
  Energiehuis & Energieplein
  www.dordtsematsuri.nl

 3 nov. DrechtStadLoop
  Route door Dordrecht
  www.drechtstadloop.nl

 16 nov. Intocht Sinterklaas
  Kuipershaven, route naar Scheffersplein
  www.intochtdordrecht.nl

 16 nov. Sint Nicolaaswandeltocht
  Start: Het Polderwiel 
  www.wikdordrecht.nl

 17 nov. t/m. Sinterklaashuis
 4 dec Locatie nog niet bekend
  www.sinterklaashuis.nl

 23 nov. Fortius Wantijparkloop
  Wantijpark
  www.fortiusdrechtsteden.nl

 3  5 juli 078 Straatvoetbal Kampioenschap
  Energieplein
  www.dordtsport.nl

 7 juli  Dordtse Boekenmarkt
  Historische binnenstad
  www.dordtseboekenmarkt.nl

 7 juli  25 aug. Kunsthoofd
  Elke zondag, Groothoofd
   /kunsthoofd18

 12  14 juli  Big Rivers Festival
  Centrum
  www.bigrivers.nl

 

 15 juli  26 aug. Parkies
  Elke maandagavond, Wantijpark
  www.palmparkies.nl

 19 juli Herdenking & viering Eerste 
  Vrije Statenvergadering
  Het Hof van Nederland
  www.hethofvannederland.nl

 20 juli Braderie Reeweg Oost
  Reeweg Oost
  www.uitagendadordrecht.nl

 20 juli Het Monument
  Stadswerven
   /HetMonumentFestival

Intocht 
Sinterklaas
 Kuipershaven, route naar 
Scheffersplein
www.intochtdordrecht.nl

Zomerkermis 
Dordrecht
Spuiboulevard
 www.kermisdordrecht.nl

Kunst- & 
Antiekmarkt
Nieuwkerksplein
www.voorstraatnoord.nl

5 mei

16 nov.

22  30 
juni

Dordt Fit
Centrum
www.dordtfit.nl

1 sept.

September

17 nov. t/m 4 dec.  Sinterklaashuis
7 juli t/m 25 aug.  Kunsthoofd

29 mei  t/m 2 juni  Dordt in Cello



Het meest actuele overzicht van evenementen en de volledige UITagenda zijn te vinden op:

www.uitagendadordrecht.nl

Dordrecht barst van de evenementen, maar er is nog veel meer te 
beleven in en om het centrum van de stad. Denk aan een ontspannen 
boottochtje met de Dordtevaar of de boot van Imbarcazione Barone, 
breng een bezoek aan een expositie in het Dordrechts Museum, of 
bezoek een van de leuke activiteiten in Duurzaamheidscentrum Weizigt 
NMC. Vergeet ook Nationaal Park de Biesbosch niet, waar je lekker 
kunt gaan fietsen of wandelen, of gezellig met familie en vrienden kunt 
barbecueën in de zomer op het grote grasveld achter de Sterrenwacht. 

Een dagje winkelen is natuurlijk nooit weg. Het is altijd leuk om je onder
te dompelen in de trends van de seizoenen. Vergeet niet dat dit tegen
woordig ook op zondagen kan, tijdens de koopzondag in het centrum.

Donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni

Lepeltje Lepeltje
Lepeltje Lepeltje komt tijdens het lange weekend van Hemelvaart weer gezellig 
naar Dordrecht. In het Weizigtpark proef je net als vorig jaar uiteenlopende 
gerechten. Ondertussen spelen bands en DJ’s heerlijke muziek, vermaken de 
kids zich optimaal en is er ook nog een mooiespullenmarkt. Zoals altijd is 
de toegang gratis. Kortom: hét recept voor een heerlijk Hemelvaartweekend 
parkhangen!
www.lepeltje-lepeltje.com/dordrecht 

Zondag 11 t/m woensdag 14 augustus

Pasar Malam Istimewa Dordrecht
Bij het ruiken van de geuren van frisse limoen, gember en kurkuma loopt het 
 water je letterlijk in de mond. Het Statenplein en de Sarisgang staan tijdens de 
Pasar vol met eetkraampjes waar je kunt smullen van Aziatische gerechten. 
Kramen met houtsnijwerk, gezondheidsproducten en kalligrafie, en muziek
optredens met exotische dansers maken de Oosterse beleving compleet.
www.istimewa-events.nl  

Zondag 7 juli

Dordtse Boekenmarkt
Deze zondag is de historische binnenstad van Dordrecht het gastvrije decor 
voor de Dordtse Boekenmarkt, met als thema ‘Dordrecht Wijnstad’. Een lint van 
bijna 500 boekenkramen slingert door de stad. Voor alle bezoekers is er naast 
de keus uit alle boeken ook een muzikaal en literair programma en gezellige 
terrassen. Aan de kids is dit jaar ook gedacht, maar dát is nog een verrassing. Zo 
is de Dordtse Boekenmarkt voor iedereen de (boeken) marktplaats bij uitstek.
www.dordtseboekenmarkt.nl 

Zondag 6 oktober

Keramiekmarkt
De Keramiekmarkt is een jaarlijks terugkerend evenement op het Statenplein in 
Dordrecht. De Keramiekmarkt is altijd op de eerste zondag van oktober. Ruim 60 
deelnemers uit binnen en buitenland presenteren hier hun keramiek. Uiteen
lopend van gebruiksvoorwerpen tot kunst. Natuurlijk zijn er demonstraties en 
kun je er terecht voor alle informatie omtrent keramiek.
www.keramiekmarktdordrecht.nl 

Elke maandagavond van 15 juli t/m 26 augustus

Parkies Dordrecht  
Ook deze zomer is het weer iedere maandagavond tijd voor Parkies! Op alle 
maandagavonden van 15 juli t/m 26 augustus vinden de leukste optredens 
plaats in het Wantijpark. Gratis entree, muziek, familie en vrienden, een lekker 
hapje en heerlijke drankjes aan de bar. Wat wil je nog meer? De perfecte zomer
avond om je week mee te starten! Voor de gehele lineup en achtergronden van 
de artiesten kun je natuurlijk terecht op de website van Parkies.
www.palmparkies.nl 

Vrijdag 13 t/m zondag 15 december

Kerstmarkt Dordrecht
De Kerstmarkt Dordrecht is met circa 350 kramen en pagodetenten de grootste 
en meest sfeervolle kerstmarkt van Nederland. Verspreid door de binnenstad 
zijn er ‘hotspots’ waar kerstliederen ten gehore gebracht worden. Het is tevens 
het perfecte weekend om te shoppen voor kerstcadeaus. Met gezellige pleinen, 
sfeervolle podia en vertier in de Grotekerkstuin, is de Kerstmarkt een belevenis 
op zich.
www.kerstmarktdordrecht.nl 

Zaterdag 15 juni

Wantijpop
Op 15 juni wordt het weer één groot feest in het Wantijpark tijdens Wantijpop! 
Niemand minder dan Ilse de Lange, The Dirty Daddies en Kraantje Pappie staan 
klaar voor een topshow op het hoofdpodium. Maar er is meer. Voor de kids is er 
de Kindertuin Koning Eik en ook op het regiopodium zijn muziekacts te horen. 
Op een unieke locatie aan het water van het Wantijpark, is het ‘verborgen stage’, 
Geheime Deuntjes. Gehost door 078 Podcasts. Genoeg te beleven dus!
www.wantijpop.nl 

Zaterdag 14 & zondag 15 september

Open Monumentendagen
Tijdens de Open Monumentendagen gaan deuren open die anders gesloten blij
ven. Er ontwaakt een geheel nieuwe wereld: van vrijmetselaars en piraten tot die 
van de nieuwe rijken. Bezoek de monumenten van je keuze, loop mee met een van 
de stadswandelingen of geniet van de muziekprogrammering op zondagmiddag. 
Dit jaar staat alles in het teken van het landelijke thema ‘Plekken van Plezier’.
www.monumentenindordrecht.nl 

Vrijdag 12 t/m zondag 14 juli

Big Rivers Festival
Dordrecht is in juli weer even het New Orleans van de lage landen. De  paarse, 
groene en gouden Mardi Gras kettingen kunnen weer uit de kast voor het 
meerdaagse muziekfestijn Big Rivers. Op verschillende podia door de stad zijn er 
muzikale activiteiten voor jong én oud. De eerste namen zijn al bekend: The Kik, 
Tim Akkerman, Marianne Noble en niemand minder dan Maan. Houd de site in de 
gaten en zorg dat jij er bij bent!
www.bigrivers.nl 

Zaterdag 12 oktober

Dordtse Cultuurnacht
Bij alweer de derde editie van de Dordtse Cultuurnacht op zaterdag 12 oktober 
trakteren verschillende Dordtse podia en instellingen je op een avond én nacht 
vol gratis cultureel vermaak. Tijdens de Dordtse Cultuurnacht maak je op een 
 verrassende manier kennis met het cultuur en uitgaansaanbod in de stad. 
Wil je niets missen, houd dan zeker de website in de gaten voor de volledige 
 programmering.
www.dordtsecultuurnacht.nl 

Veel meer te doen!

De genoemde data en  evene menten 
zijn onder voorbehoud van eventuele 
wijzigingen. Kijk voor de meest recente 
informatie op de desbetreffende websites.

Fotografie:  Maartje Brockbernd, 
Tim Leguijt, Huib Kooyker, 
Christine Reehorst, 
Edward de Geus, 
Jeroen Schaaphok. 
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Toeristische
informatie? 

Intree Dordrecht aan de 
 Spuiboulevard 99 is het 
informatiecentrum van 
 Dordrecht, ook het VVV kantoor 
is hier gevestigd. Wie alles 
wil weten over evenementen, 
cultuur, recreatie, natuur en 
stadswandelingen kan 
hier terecht.

Kijk voor alle informatie 
over de stad op 
www.centrumdordrecht.nl
of download de app: 
‘Doen in Dordrecht’.


