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

www.indordrecht.nl/uitagenda

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 
boottocht met één van de rondvaartboten van Si Barone, DRIJF en de 
Dordtevaar, ga eens naar een expositie in het Dordrechts Museum, of 
bezoek één van de leuke activiteiten in Duurzaamheidscentrum Weizigt 
NMC. Vergeet ook Nationaal Park de Biesbosch niet, waar je lekker 
kunt fietsen en 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. En élke zondag is het 
koopzondag in het centrum van de stad.

Dordt in Stoom
Vrijdag 20 t/m zondag 22 mei
Dordt in Stoom betekent drie dagen feest in het historische havengebied van 
Dordrecht. Op 20, 21 en 22 mei vindt voor de negentiende keer het grootste gratis 
stoomevenement van het Europese vasteland plaats. Het is uniek dat zo’n groot 
stoomspektakel middenin hartje stad plaatsvindt. Van het eerste tot het laatste 
stoomfluitsignaal is het feest voor jong en oud. Kom naar de Vlootschouw op 
vrijdagavond en maak in het weekend ‘Het Stoomrondje’ zodat je niets mist! 
www.dordtinstoom.nl 

Big Rivers
Vrijdag 15 t/m zondag 17 juli
Dordrecht is in juli weer even het New Orleans van de lage landen. De paarse, groe-
ne 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. Nieuw dit jaar zijn de (betaalde) liveconcerten op 
de Spuiboulevard onder de naam ‘Big Rivers at the Boulevard’. Houd de site in de 
gaten en zorg dat jij er bij bent!
www.bigrivers.nl  

Kunst- & antiekmarkt Nieuwkerksplein
Elke 1e zondag van juni t/m oktober (m.u.v. juli)
Iedere eerste zondag van de maand is het Nieuwkerksplein the place to be! Vind 
dat perfecte tafeltje waar je al zolang naar op zoek was of dat vintage jurkje. Kijk 
mee over de schouder van kunstenaars die aan het werk zijn: schilders, glasbe-
werkers, keramisten en zelfs een dromenvangersontwerper. En natuurlijk ontbre-
ken ook de klassieke antiquairs niet. Het evenement is het perfecte recept met een 
mix van muziek, kunst en cultuur. En natuurlijk een hapje en een drankje! 
www.voorstraatnoord.nl 

Open Monumentendagen
Zaterdag 10 & zondag 11 september
Tijdens de Open Monumentendagen gaan deuren open die anders gesloten 
blijven. 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 één van 
de stadswandelingen of geniet van de gezellige  muziekprogrammering in de bin-
nenstad. Dit jaar staat alles in het teken van het landelijke thema ‘duurzaamheid’.
www.monumentenindordrecht.nl 

25e Dordtse Boekenmarkt
Zondag 3 juli 
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 

Dordtse December Dagen
Vrijdag 9 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Van 9 december 2022 tot en met 8 januari 2023 zijn de Dordtse December Dagen. 
De straten zijn prachtig verlicht, de binnenstad is hierdoor al een cadeau op zich. 
Een compleet cadeau waarbij alles klopt en elkaar aanvult. Zowel binnen in de win-
kels als buiten op straat. Lekker eten bij de horeca, sfeervol shoppen voor cadeaus, 
kerstbomen verspreid door de binnenstad, feestelijke etalages en veel lichtjes 
zorgen voor extra sfeer en gezelligheid in deze donkere dagen.
www.dordtsedecemberdagen.nl 

Lepeltje Lepeltje  |  5e editie
Donderdag 26 t/m zondag 29 mei
Lepeltje Lepeltje viert dit jaar haar jubileumeditie. Het is alweer voor de 5e keer in 
Dordrecht tijdens het gezellige lange weekend van Hemelvaart. In het Weizigtpark 
geniet je net als voorgaande jaren van uiteenlopende gerechten uit diverse Dordt-
se keukens. Ondertussen spelen bands en DJ’s heerlijke muziek, vermaken de kids 
zich optimaal en is er een vintage markt. Zoals altijd is de toegang gratis. Kortom: 
hét recept voor een heerlijk Hemelvaartweekend parkhangen!
www.lepeltje-lepeltje.com/dordrecht 

Parkies
Elke maandagavond van 11 juli t/m 22 augustus
Ook deze zomer is het weer iedere maandagavond tijd voor Parkies! Op alle 
maandagavonden van 11 juli t/m 22 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 zomeravond om je 
week mee te starten! Voor de gehele line-up en achtergronden van de artiesten 
kun je terecht op de website van Parkies.
www.parkies.nl 

Wantijpop  |  25e editie
Zaterdag 18 juni
Op 18 juni wordt het voor de 25e keer één groot feest in het Wantijpark tijdens 
de jubileumeditie van Wantijpop! Niemand minder dan Snelle, Duncan Lauren-
ce, Goldband, MEAU en Son Mieux staan (o.a.) klaar voor een topshow op het 
hoofdpodium. Voor kids is er de Kindertuin Koning Eik en ook op het regiopodium 
staan muziekacts. Op een unieke locatie aan het water van het Wantijpark vind 
je ‘verborgen stage’ Geheime Deuntjes. Gehost door 078 Podcasts & Friends. 
Genoeg te beleven dus!
www.wantijpop.nl  

Dordtse Cultuurnacht
Zaterdag 8 oktober
Bij alweer de derde editie van de Dordtse Cultuurnacht op zaterdag 8 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 verras-
sende 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.

Uitgever: Dordrecht Marketing & Partners 
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Dordt in Stoom
Historisch havengebied
www.dordtinstoom.nl

Big Rivers
Diverse locaties binnenstad
www.bigrivers.nl

 15 mei Stoffenbeurs
  Statenplein en Sarisgang
  www.stoffenbeurs.nl

 21 mei Rommeldam
  De Wijnstok
  www.pkndubbeldam.nl

 21 mei PK’s for Kids
  Drierivierenpunt
  www.pksvoorkids.nl

 26 mei Smulbosloop
  Nieuwe Dordtse Biesbosch
  www.tvdordrecht.nl/smulbosloop

 26 t/m 29 mei  Lepeltje Lepeltje  |  5e editie
  Weizigtpark
  lepeltje-lepeltje.com/dordrecht

 28 mei BOF jij even
  Diverse locaties binnenstad
  www.barbershopfestival.nl 

 28 mei Dordt in Cello
  Diverse locaties binnenstad
  www.dordtincello.nl

 31 mei t/m 3 juni Rond Uit Dordrecht
  Start: FC Dordrecht, 
  route door de Drechtsteden
  www.ronduitdordrecht.nl

 2 t/m 6 juni  International GoldWing Treffen
  Nationaal Park de Biesbosch
  www.goldwingclubholland.nl

 4 juni  Cultuur op de hoek
  Diverse locaties binnenstad
  www.cultuuropdehoek.nl

 5 juni  Kunst- & antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 6 juni  Nobel’s Pinksterontbijt
  Grotekerksbuurt
  www.nobelsbrood.nl

 17 juni  Wantijlive
  Wantijpark
  www.liveatwantij.nl

 18 juni Wantijpop  |  25e editie
  Wantijpark
  www.wantijpop.nl

 17 t/m 25 juni  Bachfestival
  Diverse locaties binnenstad
  www.bachfestivaldordrecht.nl

 18 t/m 26 juni  Zomerkermis
  Spuiboulevard
  www.kermisdordrecht.nl

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

 22 juni  078 Straatvoetbal 
  kampioenschap
  Energieplein
  www.stichtingplayit.nl

 25 juni NK Showwedstrijden 
  Jeugdkorpsen
  FC Dordrecht (ovb)
  www.knmo.nl

 30 juni Cycle for Hope
  Start/finish: De Hoop
  www.cycleforhope.nl

 30 juni  Shoppingnight
  Diverse locaties binnenstad
  www.shoppingnightdordrecht.nl

 1 t/m 4 juli  Zomersymfonie
  Park Merwestein
  www.laethbloeyer.nl

 2 juli  Nooit Terug
  Aardappelmarkt
  www.stichtingdestad.com

 3 juli  Dordtse Boekenmarkt
  25e editie
  Historische binnenstad
  www.dordtseboekenmarkt.nl

 3 juli  Gluren bij de Buren
  Diverse tuinen in de binnenstad
  www.glurenbijdeburen.nl

 3 juli t/m 28 aug. Kunsthoofd 
  Elke zondag, Groothoofd
   /kunsthoofd18

 8 t/m 10 juli  Hoffestival Dordrecht
  Hofstraat & Statenplein
  www.hoffestivaldordrecht.nl

 9 t/m 11 juli  MARIA Keizerin van Dordt
  Grotekerkstuin
  www.muziektheaterhollandsdiep.nl

 11 juli t/m 22 aug. Parkies
  Elke maandagavond, Wantijpark
  www.parkies.nl

Augustus
 t/m 22 aug. Parkies
  Elke maandagavond, Wantijpark
  www.parkies.nl

 t/m 28 aug.  Kunsthoofd 
  Elke zondag, Groothoofd
   /kunsthoofd18

 

 7 t/m 10 aug. Pasar Malam Istimewa
  Statenplein, Sarisgang & Achterom
  www.istimewa-events.nl

 7 aug.  Kunst- & antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 11 aug. Mont Martre
  Statenplein & Sarisgang
  www.vlooienmarkten.nl

 26 t/m 28 aug. Het Wijn Festijn (ovb)
  Wantijpark
  www.hetwijnfestijn.nl

 26 t/m 28 aug. Meeting of Styles
  Weeskinderendijk
  www.projectspoorzone.nl

 28 aug. Rockabilly Square
  Scheffersplein, Statenplaats 
  & Statenplein 
   /Rockthatdayevents

 2 t/m 4 sept. Merztival & ZoMerz
  Café Restaurant Merz
  www.merzdordrecht.nl

 3 sept.  Wielerronde van Dordrecht
  Route door Dordrecht
  www.rondevandordrecht.nl

 3 t/m 4 sept.  Dordrecht Pride
  Centrum
  www.dordrechtpride.nl

 4 sept.  Dordtse Matsuri
  Energieplein & Energiehuis
  www.dordtsematsuri.nl

 4 sept.  Kunst- & antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

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

 8 sept.  Mont Martre
  Statenplein & Sarisgang
  www.vlooienmarkten.nl

 9 t/m 13 sept.  Internationaal Micro Festival
  Diverse locaties binnenstad
  www.poppentheaterdamiet.nl

 10 t/m 11 sept.  Open Monumentendagen
  Historische binnenstad
  www.monumentenindordrecht.nl

 17 sept.  Poldermarkt
  Het Polderwiel
   /Poldermarkt

 17 sept.  Rivier, Boot, Stad (ovb)
  Route van Dordrechts Museum naar 
  Het Hof van Nederland
  www.rivierbootstad.nl

 17 sept. 90 jarig jubileum Jong Jubal
  Oranje Wit 
  www.jubal.org

 18 sept.  Rommelroute
  Historische binnenstad
  www.rommelroutedordrecht.nl

 24 sept. Plan Tij Lichtjesvaartocht
  Plan Tij
  /plantij.space

 24 sept.  EK Showkorpsen
  FC Dordrecht (ovb)
  www.jubal.org

 25 sept. Schuim Bierfestival
  Locatie nog niet bekend
   /BierfestivalDordrecht

 2 okt.  Keramiekmarkt
  Statenplein
  www.keramiekmarktdordrecht.nl

 8 okt. Bockbierfestival 
  “Bockbier & Hier”
  Café Restaurant Merz
  www.merzdordrecht.nl

 8 okt. Vrouwen lopen voor vrouwen 
  Ladiesrun
  Start/finish: De Hoop
  www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl

 21 t/m 30 okt.  TIJ Festival
  Route door binnenstad
  www.tijfestival.nl

November
 6 nov. DrechtStadLoop
  Route door Dordrecht
  www.drechtstadloop.nl

 12 nov. Intocht Sinterklaas
  Historische binnenstad
  www.intochtdordrecht.nl

 15 nov. Sint Nicolaaswandeltocht
  Het Polderwiel
  www.wikdordrecht.nl

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

 26 nov. FORTIUS Wantijparkloop
  Wantijpark
  www.fortiusdrechtsteden.nl

 16 dec. Santa Run
  Start/Finish: Scheffersplein
  www.rotarysantarundordrecht.nl

 24 dec. Schapenkoppen 
  Sportpark Cross
  Sportpark Reeweg
  www.fortiusdrechtsteden.nl

 31 dec. Vuurwerkshow
  Locatie nog niet bekend

 

December

OktoberSeptemberMei Juni Juli

20 t/m
22 mei

15 t/m
17 juli

Film in de 
Achtertuin
Kloostertuin
www.themoviesdordrecht.nl

Dordtse 
December Dagen
(Historisch) centrum
www.dordtsedecemberdagen.nl

5  aug. t/m
3 sept

Dordrecht 
Pakt Uit
Centrum
www.dordrechtpaktuit.nl

24 &
25 sept.

Dordtse 
Cultuurnacht
Diverse locaties binnenstad
www.dordtsecultuurnacht.nl

Kunst- & 
antiekmarkt
Diverse locaties binnenstad
www.dordtsecultuurnacht.nl

8 okt.

2 okt.

9  dec. t/m
8 jan. ‘23

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

10 sept.



Dordt in Stoom
Historisch havengebied
www.dordtinstoom.nl

Big Rivers
Diverse locaties binnenstad
www.bigrivers.nl

 15 mei Stoffenbeurs
  Statenplein en Sarisgang
  www.stoffenbeurs.nl

 21 mei Rommeldam
  De Wijnstok
  www.pkndubbeldam.nl

 21 mei PK’s for Kids
  Drierivierenpunt
  www.pksvoorkids.nl

 26 mei Smulbosloop
  Nieuwe Dordtse Biesbosch
  www.tvdordrecht.nl/smulbosloop

 26 t/m 29 mei  Lepeltje Lepeltje  |  5e editie
  Weizigtpark
  lepeltje-lepeltje.com/dordrecht

 28 mei BOF jij even
  Diverse locaties binnenstad
  www.barbershopfestival.nl 

 28 mei Dordt in Cello
  Diverse locaties binnenstad
  www.dordtincello.nl

 31 mei t/m 3 juni Rond Uit Dordrecht
  Start: FC Dordrecht, 
  route door de Drechtsteden
  www.ronduitdordrecht.nl

 2 t/m 6 juni  International GoldWing Treffen
  Nationaal Park de Biesbosch
  www.goldwingclubholland.nl

 4 juni  Cultuur op de hoek
  Diverse locaties binnenstad
  www.cultuuropdehoek.nl

 5 juni  Kunst- & antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 6 juni  Nobel’s Pinksterontbijt
  Grotekerksbuurt
  www.nobelsbrood.nl

 17 juni  Wantijlive
  Wantijpark
  www.liveatwantij.nl

 18 juni Wantijpop  |  25e editie
  Wantijpark
  www.wantijpop.nl

 17 t/m 25 juni  Bachfestival
  Diverse locaties binnenstad
  www.bachfestivaldordrecht.nl

 18 t/m 26 juni  Zomerkermis
  Spuiboulevard
  www.kermisdordrecht.nl

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

 22 juni  078 Straatvoetbal 
  kampioenschap
  Energieplein
  www.stichtingplayit.nl

 25 juni NK Showwedstrijden 
  Jeugdkorpsen
  FC Dordrecht (ovb)
  www.knmo.nl

 30 juni Cycle for Hope
  Start/finish: De Hoop
  www.cycleforhope.nl

 30 juni  Shoppingnight
  Diverse locaties binnenstad
  www.shoppingnightdordrecht.nl

 1 t/m 4 juli  Zomersymfonie
  Park Merwestein
  www.laethbloeyer.nl

 2 juli  Nooit Terug
  Aardappelmarkt
  www.stichtingdestad.com

 3 juli  Dordtse Boekenmarkt
  25e editie
  Historische binnenstad
  www.dordtseboekenmarkt.nl

 3 juli  Gluren bij de Buren
  Diverse tuinen in de binnenstad
  www.glurenbijdeburen.nl

 3 juli t/m 28 aug. Kunsthoofd 
  Elke zondag, Groothoofd
   /kunsthoofd18

 8 t/m 10 juli  Hoffestival Dordrecht
  Hofstraat & Statenplein
  www.hoffestivaldordrecht.nl

 9 t/m 11 juli  MARIA Keizerin van Dordt
  Grotekerkstuin
  www.muziektheaterhollandsdiep.nl

 11 juli t/m 22 aug. Parkies
  Elke maandagavond, Wantijpark
  www.parkies.nl

Augustus
 t/m 22 aug. Parkies
  Elke maandagavond, Wantijpark
  www.parkies.nl

 t/m 28 aug.  Kunsthoofd 
  Elke zondag, Groothoofd
   /kunsthoofd18

 

 7 t/m 10 aug. Pasar Malam Istimewa
  Statenplein, Sarisgang & Achterom
  www.istimewa-events.nl

 7 aug.  Kunst- & antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 11 aug. Mont Martre
  Statenplein & Sarisgang
  www.vlooienmarkten.nl

 26 t/m 28 aug. Het Wijn Festijn (ovb)
  Wantijpark
  www.hetwijnfestijn.nl

 26 t/m 28 aug. Meeting of Styles
  Weeskinderendijk
  www.projectspoorzone.nl

 28 aug. Rockabilly Square
  Scheffersplein, Statenplaats 
  & Statenplein 
   /Rockthatdayevents

 2 t/m 4 sept. Merztival & ZoMerz
  Café Restaurant Merz
  www.merzdordrecht.nl

 3 sept.  Wielerronde van Dordrecht
  Route door Dordrecht
  www.rondevandordrecht.nl

 3 t/m 4 sept.  Dordrecht Pride
  Centrum
  www.dordrechtpride.nl

 4 sept.  Dordtse Matsuri
  Energieplein & Energiehuis
  www.dordtsematsuri.nl

 4 sept.  Kunst- & antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

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

 8 sept.  Mont Martre
  Statenplein & Sarisgang
  www.vlooienmarkten.nl

 9 t/m 13 sept.  Internationaal Micro Festival
  Diverse locaties binnenstad
  www.poppentheaterdamiet.nl

 10 t/m 11 sept.  Open Monumentendagen
  Historische binnenstad
  www.monumentenindordrecht.nl

 17 sept.  Poldermarkt
  Het Polderwiel
   /Poldermarkt

 17 sept.  Rivier, Boot, Stad (ovb)
  Route van Dordrechts Museum naar 
  Het Hof van Nederland
  www.rivierbootstad.nl

 17 sept. 90 jarig jubileum Jong Jubal
  Oranje Wit 
  www.jubal.org

 18 sept.  Rommelroute
  Historische binnenstad
  www.rommelroutedordrecht.nl

 24 sept. Plan Tij Lichtjesvaartocht
  Plan Tij
  /plantij.space

 24 sept.  EK Showkorpsen
  FC Dordrecht (ovb)
  www.jubal.org

 25 sept. Schuim Bierfestival
  Locatie nog niet bekend
   /BierfestivalDordrecht

 2 okt.  Keramiekmarkt
  Statenplein
  www.keramiekmarktdordrecht.nl

 8 okt. Bockbierfestival 
  “Bockbier & Hier”
  Café Restaurant Merz
  www.merzdordrecht.nl

 8 okt. Vrouwen lopen voor vrouwen 
  Ladiesrun
  Start/finish: De Hoop
  www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl

 21 t/m 30 okt.  TIJ Festival
  Route door binnenstad
  www.tijfestival.nl

November
 6 nov. DrechtStadLoop
  Route door Dordrecht
  www.drechtstadloop.nl

 12 nov. Intocht Sinterklaas
  Historische binnenstad
  www.intochtdordrecht.nl

 15 nov. Sint Nicolaaswandeltocht
  Het Polderwiel
  www.wikdordrecht.nl

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

 26 nov. FORTIUS Wantijparkloop
  Wantijpark
  www.fortiusdrechtsteden.nl

 16 dec. Santa Run
  Start/Finish: Scheffersplein
  www.rotarysantarundordrecht.nl

 24 dec. Schapenkoppen 
  Sportpark Cross
  Sportpark Reeweg
  www.fortiusdrechtsteden.nl

 31 dec. Vuurwerkshow
  Locatie nog niet bekend

 

December

OktoberSeptemberMei Juni Juli

20 t/m
22 mei

15 t/m
17 juli

Film in de 
Achtertuin
Kloostertuin
www.themoviesdordrecht.nl

Dordtse 
December Dagen
(Historisch) centrum
www.dordtsedecemberdagen.nl

5  aug. t/m
3 sept

Dordrecht 
Pakt Uit
Centrum
www.dordrechtpaktuit.nl

24 &
25 sept.

Dordtse 
Cultuurnacht
Diverse locaties binnenstad
www.dordtsecultuurnacht.nl

Kunst- & 
antiekmarkt
Diverse locaties binnenstad
www.dordtsecultuurnacht.nl

8 okt.

2 okt.

9  dec. t/m
8 jan. ‘23

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

10 sept.



Dordt in Stoom
Historisch havengebied
www.dordtinstoom.nl

Big Rivers
Diverse locaties binnenstad
www.bigrivers.nl

 15 mei Stoffenbeurs
  Statenplein en Sarisgang
  www.stoffenbeurs.nl

 21 mei Rommeldam
  De Wijnstok
  www.pkndubbeldam.nl

 21 mei PK’s for Kids
  Drierivierenpunt
  www.pksvoorkids.nl

 26 mei Smulbosloop
  Nieuwe Dordtse Biesbosch
  www.tvdordrecht.nl/smulbosloop

 26 t/m 29 mei  Lepeltje Lepeltje  |  5e editie
  Weizigtpark
  lepeltje-lepeltje.com/dordrecht

 28 mei BOF jij even
  Diverse locaties binnenstad
  www.barbershopfestival.nl 

 28 mei Dordt in Cello
  Diverse locaties binnenstad
  www.dordtincello.nl

 31 mei t/m 3 juni Rond Uit Dordrecht
  Start: FC Dordrecht, 
  route door de Drechtsteden
  www.ronduitdordrecht.nl

 2 t/m 6 juni  International GoldWing Treffen
  Nationaal Park de Biesbosch
  www.goldwingclubholland.nl

 4 juni  Cultuur op de hoek
  Diverse locaties binnenstad
  www.cultuuropdehoek.nl

 5 juni  Kunst- & antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 6 juni  Nobel’s Pinksterontbijt
  Grotekerksbuurt
  www.nobelsbrood.nl

 17 juni  Wantijlive
  Wantijpark
  www.liveatwantij.nl

 18 juni Wantijpop  |  25e editie
  Wantijpark
  www.wantijpop.nl

 17 t/m 25 juni  Bachfestival
  Diverse locaties binnenstad
  www.bachfestivaldordrecht.nl

 18 t/m 26 juni  Zomerkermis
  Spuiboulevard
  www.kermisdordrecht.nl

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

 22 juni  078 Straatvoetbal 
  kampioenschap
  Energieplein
  www.stichtingplayit.nl

 25 juni NK Showwedstrijden 
  Jeugdkorpsen
  FC Dordrecht (ovb)
  www.knmo.nl

 30 juni Cycle for Hope
  Start/finish: De Hoop
  www.cycleforhope.nl

 30 juni  Shoppingnight
  Diverse locaties binnenstad
  www.shoppingnightdordrecht.nl

 1 t/m 4 juli  Zomersymfonie
  Park Merwestein
  www.laethbloeyer.nl

 2 juli  Nooit Terug
  Aardappelmarkt
  www.stichtingdestad.com

 3 juli  Dordtse Boekenmarkt
  25e editie
  Historische binnenstad
  www.dordtseboekenmarkt.nl

 3 juli  Gluren bij de Buren
  Diverse tuinen in de binnenstad
  www.glurenbijdeburen.nl

 3 juli t/m 28 aug. Kunsthoofd 
  Elke zondag, Groothoofd
   /kunsthoofd18

 8 t/m 10 juli  Hoffestival Dordrecht
  Hofstraat & Statenplein
  www.hoffestivaldordrecht.nl

 9 t/m 11 juli  MARIA Keizerin van Dordt
  Grotekerkstuin
  www.muziektheaterhollandsdiep.nl

 11 juli t/m 22 aug. Parkies
  Elke maandagavond, Wantijpark
  www.parkies.nl

Augustus
 t/m 22 aug. Parkies
  Elke maandagavond, Wantijpark
  www.parkies.nl

 t/m 28 aug.  Kunsthoofd 
  Elke zondag, Groothoofd
   /kunsthoofd18

 

 7 t/m 10 aug. Pasar Malam Istimewa
  Statenplein, Sarisgang & Achterom
  www.istimewa-events.nl

 7 aug.  Kunst- & antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 11 aug. Mont Martre
  Statenplein & Sarisgang
  www.vlooienmarkten.nl

 26 t/m 28 aug. Het Wijn Festijn (ovb)
  Wantijpark
  www.hetwijnfestijn.nl

 26 t/m 28 aug. Meeting of Styles
  Weeskinderendijk
  www.projectspoorzone.nl

 28 aug. Rockabilly Square
  Scheffersplein, Statenplaats 
  & Statenplein 
   /Rockthatdayevents

 2 t/m 4 sept. Merztival & ZoMerz
  Café Restaurant Merz
  www.merzdordrecht.nl

 3 sept.  Wielerronde van Dordrecht
  Route door Dordrecht
  www.rondevandordrecht.nl

 3 t/m 4 sept.  Dordrecht Pride
  Centrum
  www.dordrechtpride.nl

 4 sept.  Dordtse Matsuri
  Energieplein & Energiehuis
  www.dordtsematsuri.nl

 4 sept.  Kunst- & antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

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

 8 sept.  Mont Martre
  Statenplein & Sarisgang
  www.vlooienmarkten.nl

 9 t/m 13 sept.  Internationaal Micro Festival
  Diverse locaties binnenstad
  www.poppentheaterdamiet.nl

 10 t/m 11 sept.  Open Monumentendagen
  Historische binnenstad
  www.monumentenindordrecht.nl

 17 sept.  Poldermarkt
  Het Polderwiel
   /Poldermarkt

 17 sept.  Rivier, Boot, Stad (ovb)
  Route van Dordrechts Museum naar 
  Het Hof van Nederland
  www.rivierbootstad.nl

 17 sept. 90 jarig jubileum Jong Jubal
  Oranje Wit 
  www.jubal.org

 18 sept.  Rommelroute
  Historische binnenstad
  www.rommelroutedordrecht.nl

 24 sept. Plan Tij Lichtjesvaartocht
  Plan Tij
  /plantij.space

 24 sept.  EK Showkorpsen
  FC Dordrecht (ovb)
  www.jubal.org

 25 sept. Schuim Bierfestival
  Locatie nog niet bekend
   /BierfestivalDordrecht

 2 okt.  Keramiekmarkt
  Statenplein
  www.keramiekmarktdordrecht.nl

 8 okt. Bockbierfestival 
  “Bockbier & Hier”
  Café Restaurant Merz
  www.merzdordrecht.nl

 8 okt. Vrouwen lopen voor vrouwen 
  Ladiesrun
  Start/finish: De Hoop
  www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl

 21 t/m 30 okt.  TIJ Festival
  Route door binnenstad
  www.tijfestival.nl

November
 6 nov. DrechtStadLoop
  Route door Dordrecht
  www.drechtstadloop.nl

 12 nov. Intocht Sinterklaas
  Historische binnenstad
  www.intochtdordrecht.nl

 15 nov. Sint Nicolaaswandeltocht
  Het Polderwiel
  www.wikdordrecht.nl

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

 26 nov. FORTIUS Wantijparkloop
  Wantijpark
  www.fortiusdrechtsteden.nl

 16 dec. Santa Run
  Start/Finish: Scheffersplein
  www.rotarysantarundordrecht.nl

 24 dec. Schapenkoppen 
  Sportpark Cross
  Sportpark Reeweg
  www.fortiusdrechtsteden.nl

 31 dec. Vuurwerkshow
  Locatie nog niet bekend

 

December

OktoberSeptemberMei Juni Juli

20 t/m
22 mei

15 t/m
17 juli

Film in de 
Achtertuin
Kloostertuin
www.themoviesdordrecht.nl

Dordtse 
December Dagen
(Historisch) centrum
www.dordtsedecemberdagen.nl

5  aug. t/m
3 sept

Dordrecht 
Pakt Uit
Centrum
www.dordrechtpaktuit.nl

24 &
25 sept.

Dordtse 
Cultuurnacht
Diverse locaties binnenstad
www.dordtsecultuurnacht.nl

Kunst- & 
antiekmarkt
Diverse locaties binnenstad
www.dordtsecultuurnacht.nl

8 okt.

2 okt.

9  dec. t/m
8 jan. ‘23

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

10 sept.



Dordt in Stoom
Historisch havengebied
www.dordtinstoom.nl

Big Rivers
Diverse locaties binnenstad
www.bigrivers.nl

 15 mei Stoffenbeurs
  Statenplein en Sarisgang
  www.stoffenbeurs.nl

 21 mei Rommeldam
  De Wijnstok
  www.pkndubbeldam.nl

 21 mei PK’s for Kids
  Drierivierenpunt
  www.pksvoorkids.nl

 26 mei Smulbosloop
  Nieuwe Dordtse Biesbosch
  www.tvdordrecht.nl/smulbosloop

 26 t/m 29 mei  Lepeltje Lepeltje  |  5e editie
  Weizigtpark
  lepeltje-lepeltje.com/dordrecht

 28 mei BOF jij even
  Diverse locaties binnenstad
  www.barbershopfestival.nl 

 28 mei Dordt in Cello
  Diverse locaties binnenstad
  www.dordtincello.nl

 31 mei t/m 3 juni Rond Uit Dordrecht
  Start: FC Dordrecht, 
  route door de Drechtsteden
  www.ronduitdordrecht.nl

 2 t/m 6 juni  International GoldWing Treffen
  Nationaal Park de Biesbosch
  www.goldwingclubholland.nl

 4 juni  Cultuur op de hoek
  Diverse locaties binnenstad
  www.cultuuropdehoek.nl

 5 juni  Kunst- & antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 6 juni  Nobel’s Pinksterontbijt
  Grotekerksbuurt
  www.nobelsbrood.nl

 17 juni  Wantijlive
  Wantijpark
  www.liveatwantij.nl

 18 juni Wantijpop  |  25e editie
  Wantijpark
  www.wantijpop.nl

 17 t/m 25 juni  Bachfestival
  Diverse locaties binnenstad
  www.bachfestivaldordrecht.nl

 18 t/m 26 juni  Zomerkermis
  Spuiboulevard
  www.kermisdordrecht.nl

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

 22 juni  078 Straatvoetbal 
  kampioenschap
  Energieplein
  www.stichtingplayit.nl

 25 juni NK Showwedstrijden 
  Jeugdkorpsen
  FC Dordrecht (ovb)
  www.knmo.nl

 30 juni Cycle for Hope
  Start/finish: De Hoop
  www.cycleforhope.nl

 30 juni  Shoppingnight
  Diverse locaties binnenstad
  www.shoppingnightdordrecht.nl

 1 t/m 4 juli  Zomersymfonie
  Park Merwestein
  www.laethbloeyer.nl

 2 juli  Nooit Terug
  Aardappelmarkt
  www.stichtingdestad.com

 3 juli  Dordtse Boekenmarkt
  25e editie
  Historische binnenstad
  www.dordtseboekenmarkt.nl

 3 juli  Gluren bij de Buren
  Diverse tuinen in de binnenstad
  www.glurenbijdeburen.nl

 3 juli t/m 28 aug. Kunsthoofd 
  Elke zondag, Groothoofd
   /kunsthoofd18

 8 t/m 10 juli  Hoffestival Dordrecht
  Hofstraat & Statenplein
  www.hoffestivaldordrecht.nl

 9 t/m 11 juli  MARIA Keizerin van Dordt
  Grotekerkstuin
  www.muziektheaterhollandsdiep.nl

 11 juli t/m 22 aug. Parkies
  Elke maandagavond, Wantijpark
  www.parkies.nl

Augustus
 t/m 22 aug. Parkies
  Elke maandagavond, Wantijpark
  www.parkies.nl

 t/m 28 aug.  Kunsthoofd 
  Elke zondag, Groothoofd
   /kunsthoofd18

 

 7 t/m 10 aug. Pasar Malam Istimewa
  Statenplein, Sarisgang & Achterom
  www.istimewa-events.nl

 7 aug.  Kunst- & antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

 11 aug. Mont Martre
  Statenplein & Sarisgang
  www.vlooienmarkten.nl

 26 t/m 28 aug. Het Wijn Festijn (ovb)
  Wantijpark
  www.hetwijnfestijn.nl

 26 t/m 28 aug. Meeting of Styles
  Weeskinderendijk
  www.projectspoorzone.nl

 28 aug. Rockabilly Square
  Scheffersplein, Statenplaats 
  & Statenplein 
   /Rockthatdayevents

 2 t/m 4 sept. Merztival & ZoMerz
  Café Restaurant Merz
  www.merzdordrecht.nl

 3 sept.  Wielerronde van Dordrecht
  Route door Dordrecht
  www.rondevandordrecht.nl

 3 t/m 4 sept.  Dordrecht Pride
  Centrum
  www.dordrechtpride.nl

 4 sept.  Dordtse Matsuri
  Energieplein & Energiehuis
  www.dordtsematsuri.nl

 4 sept.  Kunst- & antiekmarkt
  Nieuwkerksplein
  www.voorstraatnoord.nl

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

 8 sept.  Mont Martre
  Statenplein & Sarisgang
  www.vlooienmarkten.nl

 9 t/m 13 sept.  Internationaal Micro Festival
  Diverse locaties binnenstad
  www.poppentheaterdamiet.nl

 10 t/m 11 sept.  Open Monumentendagen
  Historische binnenstad
  www.monumentenindordrecht.nl

 17 sept.  Poldermarkt
  Het Polderwiel
   /Poldermarkt

 17 sept.  Rivier, Boot, Stad (ovb)
  Route van Dordrechts Museum naar 
  Het Hof van Nederland
  www.rivierbootstad.nl

 17 sept. 90 jarig jubileum Jong Jubal
  Oranje Wit 
  www.jubal.org

 18 sept.  Rommelroute
  Historische binnenstad
  www.rommelroutedordrecht.nl

 24 sept. Plan Tij Lichtjesvaartocht
  Plan Tij
  /plantij.space

 24 sept.  EK Showkorpsen
  FC Dordrecht (ovb)
  www.jubal.org

 25 sept. Schuim Bierfestival
  Locatie nog niet bekend
   /BierfestivalDordrecht

 2 okt.  Keramiekmarkt
  Statenplein
  www.keramiekmarktdordrecht.nl

 8 okt. Bockbierfestival 
  “Bockbier & Hier”
  Café Restaurant Merz
  www.merzdordrecht.nl

 8 okt. Vrouwen lopen voor vrouwen 
  Ladiesrun
  Start/finish: De Hoop
  www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl

 21 t/m 30 okt.  TIJ Festival
  Route door binnenstad
  www.tijfestival.nl

November
 6 nov. DrechtStadLoop
  Route door Dordrecht
  www.drechtstadloop.nl

 12 nov. Intocht Sinterklaas
  Historische binnenstad
  www.intochtdordrecht.nl

 15 nov. Sint Nicolaaswandeltocht
  Het Polderwiel
  www.wikdordrecht.nl

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

 26 nov. FORTIUS Wantijparkloop
  Wantijpark
  www.fortiusdrechtsteden.nl

 16 dec. Santa Run
  Start/Finish: Scheffersplein
  www.rotarysantarundordrecht.nl

 24 dec. Schapenkoppen 
  Sportpark Cross
  Sportpark Reeweg
  www.fortiusdrechtsteden.nl

 31 dec. Vuurwerkshow
  Locatie nog niet bekend

 

December

OktoberSeptemberMei Juni Juli

20 t/m
22 mei

15 t/m
17 juli

Film in de 
Achtertuin
Kloostertuin
www.themoviesdordrecht.nl

Dordtse 
December Dagen
(Historisch) centrum
www.dordtsedecemberdagen.nl

5  aug. t/m
3 sept

Dordrecht 
Pakt Uit
Centrum
www.dordrechtpaktuit.nl

24 &
25 sept.

Dordtse 
Cultuurnacht
Diverse locaties binnenstad
www.dordtsecultuurnacht.nl

Kunst- & 
antiekmarkt
Diverse locaties binnenstad
www.dordtsecultuurnacht.nl

8 okt.

2 okt.

9  dec. t/m
8 jan. ‘23

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

10 sept.



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

www.indordrecht.nl/uitagenda

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 
boottocht met één van de rondvaartboten van Si Barone, DRIJF en de 
Dordtevaar, ga eens naar een expositie in het Dordrechts Museum, of 
bezoek één van de leuke activiteiten in Duurzaamheidscentrum Weizigt 
NMC. Vergeet ook Nationaal Park de Biesbosch niet, waar je lekker 
kunt fietsen en 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. En élke zondag is het 
koopzondag in het centrum van de stad.

Dordt in Stoom
Vrijdag 20 t/m zondag 22 mei
Dordt in Stoom betekent drie dagen feest in het historische havengebied van 
Dordrecht. Op 20, 21 en 22 mei vindt voor de negentiende keer het grootste gratis 
stoomevenement van het Europese vasteland plaats. Het is uniek dat zo’n groot 
stoomspektakel middenin hartje stad plaatsvindt. Van het eerste tot het laatste 
stoomfluitsignaal is het feest voor jong en oud. Kom naar de Vlootschouw op 
vrijdagavond en maak in het weekend ‘Het Stoomrondje’ zodat je niets mist! 
www.dordtinstoom.nl 

Big Rivers
Vrijdag 15 t/m zondag 17 juli
Dordrecht is in juli weer even het New Orleans van de lage landen. De paarse, groe-
ne 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. Nieuw dit jaar zijn de (betaalde) liveconcerten op 
de Spuiboulevard onder de naam ‘Big Rivers at the Boulevard’. Houd de site in de 
gaten en zorg dat jij er bij bent!
www.bigrivers.nl  

Kunst- & antiekmarkt Nieuwkerksplein
Elke 1e zondag van juni t/m oktober (m.u.v. juli)
Iedere eerste zondag van de maand is het Nieuwkerksplein the place to be! Vind 
dat perfecte tafeltje waar je al zolang naar op zoek was of dat vintage jurkje. Kijk 
mee over de schouder van kunstenaars die aan het werk zijn: schilders, glasbe-
werkers, keramisten en zelfs een dromenvangersontwerper. En natuurlijk ontbre-
ken ook de klassieke antiquairs niet. Het evenement is het perfecte recept met een 
mix van muziek, kunst en cultuur. En natuurlijk een hapje en een drankje! 
www.voorstraatnoord.nl 

Open Monumentendagen
Zaterdag 10 & zondag 11 september
Tijdens de Open Monumentendagen gaan deuren open die anders gesloten 
blijven. 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 één van 
de stadswandelingen of geniet van de gezellige  muziekprogrammering in de bin-
nenstad. Dit jaar staat alles in het teken van het landelijke thema ‘duurzaamheid’.
www.monumentenindordrecht.nl 

25e Dordtse Boekenmarkt
Zondag 3 juli 
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 

Dordtse December Dagen
Vrijdag 9 december 2022 t/m zondag 8 januari 2023
Van 9 december 2022 tot en met 8 januari 2023 zijn de Dordtse December Dagen. 
De straten zijn prachtig verlicht, de binnenstad is hierdoor al een cadeau op zich. 
Een compleet cadeau waarbij alles klopt en elkaar aanvult. Zowel binnen in de win-
kels als buiten op straat. Lekker eten bij de horeca, sfeervol shoppen voor cadeaus, 
kerstbomen verspreid door de binnenstad, feestelijke etalages en veel lichtjes 
zorgen voor extra sfeer en gezelligheid in deze donkere dagen.
www.dordtsedecemberdagen.nl 

Lepeltje Lepeltje  |  5e editie
Donderdag 26 t/m zondag 29 mei
Lepeltje Lepeltje viert dit jaar haar jubileumeditie. Het is alweer voor de 5e keer in 
Dordrecht tijdens het gezellige lange weekend van Hemelvaart. In het Weizigtpark 
geniet je net als voorgaande jaren van uiteenlopende gerechten uit diverse Dordt-
se keukens. Ondertussen spelen bands en DJ’s heerlijke muziek, vermaken de kids 
zich optimaal en is er een vintage markt. Zoals altijd is de toegang gratis. Kortom: 
hét recept voor een heerlijk Hemelvaartweekend parkhangen!
www.lepeltje-lepeltje.com/dordrecht 

Parkies
Elke maandagavond van 11 juli t/m 22 augustus
Ook deze zomer is het weer iedere maandagavond tijd voor Parkies! Op alle 
maandagavonden van 11 juli t/m 22 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 zomeravond om je 
week mee te starten! Voor de gehele line-up en achtergronden van de artiesten 
kun je terecht op de website van Parkies.
www.parkies.nl 

Wantijpop  |  25e editie
Zaterdag 18 juni
Op 18 juni wordt het voor de 25e keer één groot feest in het Wantijpark tijdens 
de jubileumeditie van Wantijpop! Niemand minder dan Snelle, Duncan Lauren-
ce, Goldband, MEAU en Son Mieux staan (o.a.) klaar voor een topshow op het 
hoofdpodium. Voor kids is er de Kindertuin Koning Eik en ook op het regiopodium 
staan muziekacts. Op een unieke locatie aan het water van het Wantijpark vind 
je ‘verborgen stage’ Geheime Deuntjes. Gehost door 078 Podcasts & Friends. 
Genoeg te beleven dus!
www.wantijpop.nl  

Dordtse Cultuurnacht
Zaterdag 8 oktober
Bij alweer de derde editie van de Dordtse Cultuurnacht op zaterdag 8 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 verras-
sende 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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Toeristische
informatie? 

VVV Dordrecht aan de 
 Spuiboulevard 99 is het 
informatiecentrum van 
 Dordrecht. Wie alles wil weten 
over  evenementen, cultuur, 
 recreatie, natuur en stads-
wandelingen kan hier terecht.

Kijk voor meer inspiratie en tips 
op www.indordrecht.nl en volg 
ons op  /indordrecht en 

/indordrecht_
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