Café Sebes 90 jaar

en carnaval en verschillende verenigingen zijn er gehuisvest. De
biljartvereniging is zelfs de een na
oudste van de regio.

Whisky's

Natuurlijk heeft het café in de
loop der jaren een grote kring
van vaste klanten opgebouwd.
Zeker op een vrijdagavond is het
café vaak afgeladen. Niet alleen
voor een biertje, maar Hubèrt is
ook erg trots op zijn uitgebreide
assortiment drank waaronder het
grootste aanbod van whisky’s van
Dordrecht en omgeving.

Oranje-vesting

En met een EK of WK voetbal is
café Sebes altijd omgetoverd tot
een Oranje-vesting. Volgens de
ANWB behoort het café zelfs tot

Café Sebes aan de Krispijnseweg bestaat dit jaar 90 jaar. Een
goede reden om daar eens even bij stil te staan.
Wat met (opa) Gerrit begon, werd voortgezet door (vader) Jan
en nu zit (klein)zoon Hubèrt er al weer jaren.
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De Stem van Oud Krispijn verschijnt 5 keer per jaar.
Aan deze krant werkten mee:
Ildiko Rijkers, Dita Vogelezang,
Jeroen Niemeijer, Dawn Eve
van Norden en Dormohammed
Vafakesh.
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Advertenties
In de Stem van Oud Krispijn kan
voor een redelijke prijs geadverteerd worden. De adverteerder
levert daarmee een bijdrage
aan de continuïteit en de kwaliteit van de krant. Informatie
over tarieven kunt u opvragen
bij Tienplus:
Tel. 639 96 10
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bij Tienplus: tel. 639 96 10.
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In Dordrecht is de familie Sebes
zowiezo een begrip in horecakringen en de oudste horecageneratie . Vroeger bezat de familie
verschillende horeca in de stad,
maar heden ten dage is alleen
café Sebes op de Krispijnseweg
daar van over.

een van de beste 30 Oranje-cafes
van Nederland.

Duitse parachutisten

Kortom, café Sebes floreert als
nooit tevoren en zeker de oudere
Dordtenaren zullen zich het café
herinneren als de plek waar in de
mei-dagen van 1940 de eerste
Duitse parachutisten, die Krispijn
overvielen, werden gearresteerd
‘tijdens een potje biljart’. Een actie
die tijdens Dordt Open Stad nog
eens nagespeeld werd.

Horecaman

Ook Hubèrt Sebes is een echte
horecaman, het café bruist van de
activiteiten zoals mosselavonden,
kaartavonden, playbackavonden

Tekst Jeroen Niemeijer
Foto's Hubert Sebes + Jeroen
Niemeijer

Rijles met een lach en geduld
Op een spontane manier rijles geven met geduld. Dat is de
ijzersterke formule van No Risk, die in juli een Rijbewijswinkel
opende aan de Krispijnseweg 45. Rijschoolhouder Frits Filemon legt uit dat “wie goed les krijgt, sneller leert”.

In de afgelopen jaren is zijn rijschool, 15 auto’s in heel de regio,
zo gegroeid dat het tijd werd voor
iets nieuws en dat is gelukt. Aan
de Krispijnseweg opende een Rijbewijswinkel en Theoriecentrum
met alles voor de leerling en de
instructeur.

10 tot 17 uur en je kan er alles
kopen wat met rijlessen te maken
heeft. Lesboeken, theoriepakketten en natuurlijk de rijlessen zelf.
Voor de rijinstructeurs zijn er bijvoorbeeld extra spiegels en natuurlijk kunnen ze er terecht voor
een kopje koffie tussen de lessen
door.
De rijbewijswinkel is open van Na een gratis intake gesprek
dinsdag tot en met zaterdag van maakt de instructeur een inschatting van de benodigde lessen per leerling. Uiteraard
hoort hier ook de theorie
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cies wat het hem gaat kosten.
Toch nog gezakt. Geen nood.
No Risk biedt dan gratis herexamens aan bij het CBR. Wie sneller slaagt dan verwacht, krijgt het
resterende bedrag terug.
Ook is het mogelijk een spoedopleiding voor het theorie-examen
te volgen met examengarantie.
Dat wil zeggen: Wie niet de eerste keer slaagt, krijgt de opleiding
nog een keer, geheel gratis.
“Het is de afgelopen jaren alleen
maar bergopwaarts gegaan. Onze
formule blijkt te werken en het
slagingspercentage is hoog. We
geven rijles met een lach. Iedereen krijgt geduldig uitleg. Het blijkt
dat als de leerling het leuk vindt,

de stof beter blijft hangen.”aldus
Filemon.
In november wordt er bij No Risk
ook gestart met motorrijlessen.
(Tekst deels overgenomen van een
kranteartikel en bewerkt.)
Foto’s Jeroen Niemeijer

Volop te doen bij
NMC Weizigt
Duurzaamheidscentrum Weizigt
bruiste deze zomer weer van de
activiteiten.
Er waren
voor de
kinderen allerlei activiteiten georganiseerd,
zoals Klei
je favoriete
d i e r, N a tuurfotografie, Dierenverzorger,

Zelf parfum maken en nog vele
anderen.

