
1

Welkom in 
Dordrecht
Genieten vanaf het water
Culturele ontdekkingen
Tips van locals



2 3

VVV Dordrecht
Spuiboulevard 99
3311 GN Dordrecht
Tel: 078-751 3000 
Email: vvvdordrecht@dordrecht.nl 

Colofon 
Editie 2022  |  VVV Dordrecht is onderdeel van 
Dordrecht Marketing & Partners

Teksten: Judith Dalm
Redactie: VVV Dordrecht
Fotografie: Dordrecht Marketing & Partners
Ontwerp/Vormgeving: Edward de Geus
Druk: Printman.

Dit magazine is met de grootst mogelijke zorg 
samengesteld. Alle informatie is aan wijzigingen 
onderhevig. Aansprakelijkheid ten aanzien van 
onvolledigheden, onjuistheden of wijzigingen 
worden niet aanvaard door Dordrecht Marketing 
& Partners. 

2

De stad die in de 14e eeuw de belangrijkste han-
delsstad van Holland was, waar de havens vol-
stonden met pakhuizen, handelswaar en kooplui. 
De stad waar Willem van Oranje in 1572 als eerste 
stadhouder van Holland werd gekozen en de weg 
naar een onafhankelijk Nederland werd gelegd. 
Dordrecht ademt historie en dat is tot op de 
dag van vandaag nog steeds te zien. The Times 
noemde Dordrecht zelfs een “verborgen parel” 
en daar zijn we trots op! Trots zijn we ook op onze 

groene achtertuin: de Biesbosch. Het Nationaal 
Park is één van de weinige zoetwatergetijde-
gebieden in Europa, zo’n 600 jaar geleden 
ontstaan na de Sint- Elisabethsvloed in 1421. Een 
bijzonder recreatie- en natuur gebied, woonplaats 
van bevers en wereldberoemd  vogelspotgebied. 
In dit magazine vind je  inspiratie en tips voor 
jouw ideale bezoek aan onze stad. Of je nu alleen, 
samen, een dag of weekend komt: je bent altijd 
welkom inDordrecht! 

Zo kom je
in Dordrecht  
Dordrecht is makkelijk bereikbaar met het 
OV. De Intercitytreinen vanuit  Amsterdam 
(Schiphol), Den-Haag, Rotterdam en 
 Vlissingen stoppen in Dordrecht. Via de A15 
en A16 is Dordrecht ook met de auto goed 
bereikbaar. De binnenstad beschikt over 
meerdere parkeergarages die te vinden zijn 
door de borden “Route Parkeren Centrum” 
te volgen. Een unieke manier om Dordrecht 
te bezoeken is met de Waterbus. 

Kijk voor alle mogelijkheden op
www.indordrecht.nl.
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Bijna duizend jaar geleden vestigden de 
eerste bewoners van Dordrecht zich op 
de oevers van het veenriviertje de Thure
drith. In de vroege middeleeuwen groeide 
de nederzetting uit tot de machtigste 
handelsstad van Holland. In 1572 werd in 
Het Hof van Nederland het begin van een 
onafhankelijke Republiek der Nederlanden 
ingeluid. Dordrecht kent een langdurige 
geschiedenis. Op de tijdlijn laten we je de 
belangrijkste gebeurtenissen zien.

Tijdreis
inDordrecht

Dordrecht ontstond in de 12de eeuw. De stedelijke 
ontwikkeling kwam pas echt op gang nadat Graaf 
Willem I van Holland Dordrecht het Stadsrecht gaf. 
Hiermee werd Dordrecht in 1220 de eerste stad van 
Holland. Dordrecht kreeg meer privileges zoals het 
Stapelrecht. Goederen die over de rivier werden 
aangevoerd, moesten eerst in Dordrecht worden 
gelost en opgeslagen. Daarna werden de goede-
ren verkocht en overgeladen. Door de gunstige 
ligging aan de kruising van grote rivieren en de 
levendige handel in wijn en hout groeide Dordrecht 
uit tot een welvarende handelsstad.         

1572 en Het Hof van Nederland

Het Hof van Nederland is een historische plek van 
nationale betekenis. In die tijd speelde Dordrecht 
ook op politiek gebied een belangrijke rol. Aan het 
begin van de Tachtigjarige oorlog kwamen ver-
schillende steden in opstand tegen de Spaanse 
overheerser. Willem van Oranje riep de twaalf op-
standige Hollandse steden op om in het geheim 
een Statenvergadering te organiseren. Als eerste 
stad van Holland nam Dordrecht in juli 1572 deze 
taak op zich. Dit was een risicovolle en illegale 
onderneming. Tijdens de vergadering in de refter 
van het Augustijnenklooster werd het verzet te-
gen de Spaanse Koning Filips II en zijn Hertog van 
Alva gebundeld. Ze steunden Willem van Oranje 
met geld voor een leger en erkenden hem als 
enig stadhouder. Ook bespraken zij Oranjes wens 
vrijheid van godsdienst in te voeren. Het was 
het begin van de onafhankelijke Republiek der 
 Nederlanden, de voorloper op ons Nederland van 
nu. Deze belangrijke vergadering zelf bijwonen? 
Stap binnen bij het multimediale museum Het Hof 
van Nederland en neem plaats op de voorste rij.         

Synode van Dordrecht

Dordrecht organiseert in 1618-1619 de Dordtse 
Synode om een einde te maken aan de lang-
durige religieuze twisten. De internationale 
kerkvergadering duurde een half jaar en had maar 
liefst 180 zittingen. De opdracht voor de eerste 
officiële Nederlandse vertaling van de Bijbel 
wordt gegeven. In 1637 verschijnt de Statenbijbel. 
De Synode en de Statenvertaling zijn van grote 
invloed geweest op kerk en cultuur en was van 
groot belang voor de Nederlandse taal. 
         

Sint Elisabethsvloed

Het water bracht Dordrecht niet alleen maar 
voorspoed, het zorgde regelmatig ook voor 
overlast. Zo’n 600 jaar geleden sloeg het noodlot 
toe. In 1421 braken de dijken van de Groote of 
Hollandsche Waard door. De Sint Elisabethsvloed 
overspoelde een uitgestrekt gebied rondom 
Dordrecht. De stad werd door het natuurgeweld 
gespaard. Overstroomde delen vielen jaren later 
pas droog waardoor het landschap veranderde. 
Kreken, biezen en rietkragen werden gevormd 
in het gebied dat later Biesbosch ging heten: het 
grootste zoetwatergetijdegebied van Europa.     

Tip!

1000 jaar Dordtse geschiedenis luchtig 
samengevat in één boekje: De Canon van 
Dordrecht. Te koop in onze winkel of in onze 
webshop: www.indordrecht.nl

450 jaar Geboorte 
van Nederland

Dit jaar wordt er landelijk, regionaal en 
lokaal stilgestaan bij 450 jaar Geboorte van 
Nederland. In de 28 1572-gemeenten wordt 
een gevarieerd programma aangeboden 
met de 4 pijlers: vrijheid, verbinding, ver-
scheidenheid en verdraagzaamheid. Op de 
website www.geboortevannederland.nl staat 
een tijdlijn van alle gebeurtenissen in het jaar 
1572. Van de verovering van Brielle tot het 
Beleg van Steenwijk. In de kalender vind je de 
 evenementen van dag tot dag. 
www.geboortevannederland.nl
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De eerste bewoners vestigen zich 
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krijgt het privilege om munt te slaan

Eerste Vrije Statenvergadering
in Het Hof

De Dordtse of Nationale 
Synode maakt een einde aan 

religieuze twisten

Dordrecht wordt als laatste 
Hollandse stad aangesloten op 

het spoorwegnet

Willem-Alexander viert zijn eerste 
Koningsdag nieuwe stijl in Dordrecht

450 jaar Geboorte van Nederland

Televisiespektakel The Passion 
bezoekt Dordrecht  

De Dordtse Beiaard wordt door 
uitbreiding de grootste van Europa

1813 De Fransen overheersen. 
Napoleon maakt in 1811 een 
bliksembezoek aan de stad

Unie van Dordrecht: Holland en 
Zeeland komen onder de regering 
van Willem van Oranje

Sint Elisabethsvloed, overstroming 
van de Groote Waard

Het Maasrecht geeft Dordrecht 
het monopolie op de handel in 
het Maasgebied

Graaf Willem l verleent Dordrecht 
het Stadsrecht

Grote Kerk
De Grote Kerk is het bekendste monument van 
Dordrecht en een ijkpunt in de stad. Opvallend 
is de scheve toren die volgens het ontwerp 108 
meter hoog met een spits had moeten worden. 
Tijdens de bouw begon de toren scheef te zakken, 
waardoor de bouwmeester er al bij 65 meter mee 
stopte en de toren daardoor geen spits meer 
kreeg. Het interieur van de kerk is ook zeker een 
bezoekje waard.

Iconen
inDordrecht

Je kunt ze niet missen tijdens een 
bezoek aan Dordrecht: iconen die het 
karakter en beeld van de stad bepalen.
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Tip!
Leer de belangrijkste iconen kennen met 
het Rondje Dordt in je hand. Een wandeling 
langs 1000 monumenten, historische havens. 
hofjes en pittoreske doorkijkjes. Je koopt het 
boekje voor € 3,00 bij de VVV, aan de balie of 
online: www.indordrecht.nl

De toren van de Grote Kerk staat bijna 2 meter 
uit het lood en staat daarmee schever dan 
die in Pisa. Neem de moeite om de 275 treden 
te beklimmen en word beloond met een 
 adembenemend uitzicht. 

Groothoofd
Een spectaculair uitzicht ligt aan je voeten 
als je vanuit de binnenstad door de Groot-
hoofdspoort loopt. Vroeger was dit de 
 belangrijkste aanlegplaats voor schepen. 
Oude Maas, Beneden Merwede en Noord 
vormen samen het drukst bevaren drie-
rivierenkruispunt van Europa. Een plek waar 
je nooit uitgekeken raakt.   

Stadhuis
Het Stadhuis van Dordrecht zet je compleet op 
het verkeerde been. Niets is wat het lijkt bij dit op-
vallende monument. Achter de 19e-eeuwse gevel 
schuilt namelijk een middeleeuws geheim: het 
gebouw met houten overkapping en kelders met 
kruisgewelven was oorspronkelijk een markthal.  
Gebouwd door Belgische kooplieden die er hun 
lakense stoffen verhandelden. Pas in 1544 nam 
het stadsbestuur plaats. Vandaag de dag kun 
je er de jachtkamer, oude gevangeniscellen op 
zolder en trouwzaal bezoeken. 

DE DORDTSE KADOBON, 
EEN GESCHENK UIT DE STAD

BESTEL ‘M VIA

Doe Dordrecht Kado!

E T E N  & D R I N K E N   /   W I N K E L E N   /   Z I E N  & D O E N   /   U I T G A A N

W W W.D O E D O R D R E C H T K A D O.N L
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Dordrecht is een museumstad bij uitstek. 
Door de eeuwen heen  lieten Hollandse 
meesters en andere  crea tievelingen zich 
inspireren door de architectuur, havens 
en dynamiek in de stad.   

Dordrechts Museum
Ooit een klooster, pesthuis en gesticht voor 
krankzinnigen, tegenwoordig het pand waar een 
indrukwekkende collectie aan kunst is onderge-
bracht. Het Dordrechts Museum is niet alleen een 
belangrijk museum voor de stad, het is ook één 
van de oudste en belangrijkste stedelijke musea 
van Nederland. Wisselende tentoonstellingen 
geven je een uitgebreid beeld van zes eeuwen 
schilderkunst. Wandel langs de werken van Neder-
landse en internationale meesters en bewonder 
de topstukken van Dordtse kunstenaars Ferdinand 
Bol, Ary Scheffer en Aelbert Cuyp. Liefhebber van 
moderne kunst? Het Dordrechts Museum heeft 
ook een grote collectie moderne en hedendaagse 
kunst. Ter gelegenheid van het 400ste geboorte-
jaar van Aelbert Cuyp (1620-1691) organiseert het 
Dordrechts Museum de tentoonstelling ‘In het licht 
van Cuyp’. Bekijk topstukken van de grote meester 
zelf, maar ook bijzondere werken van zijn Engelse 
navolgers. Nationaal Onderwijsmuseum

Je bent nooit te oud om te leren als je het  Nationaal 
Onderwijsmuseum binnenstapt. De collectie 
 bestaat uit meer dan 390.000  voor werpen en heeft 
daarmee de grootste onderwijscollectie ter wereld. 
Het museum laat je de vele aspecten van het 
onderwijs en de invloed  ervan op jeugd cultuur zien. 
En dat allemaal  ondergebracht in het  bijzondere 
monument De Holland ontworpen door de eigen-
zinnige  architect Sybold van Ravesteyn. 

Huis Van Gijn
Stap terug in de tijd en neem een kijkje in het 
leven van een voorname Dordtse familie in Huis 
Van Gijn. Wie door dit voormalige woonhuis van 
bankier, jurist en verzamelaar Simon van Gijn 
dwaalt, waant zich honderd jaar terug in de tijd. De 
bewoners lijken op ieder moment thuis te kunnen 
komen. Bekijk de verzameling kunstwerken, 
munten, prenten, tafelzilver en antiek speelgoed 
van kelder tot kap. 

Kunst & Kitsch
inDordrecht

Tip!
Dordrecht heeft nog veel meer leuke, 
leer zame en interessante musea. Vind ze 
allemaal op www.indordrecht.nl

www.kunstrondje.nl

Speciaal de  
e zondag 

van de maand!
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Onze passie 

't Bevertje 

Onze faciliteiten 

Bar- restaurant 

Johan de Wittstraat 49 078 614 3043 restauranthetbevertje.nl @bar-restaurant
het bevertje

Sinds 1 december 2014 is restaurant 't

Bevertje overgedragen aan Bianca en

Linsey die sinds de overname de passie

hebben voortgezet van ouderwets gezellig

dineren. De karakteristieke eigenschappen

zijn dus ook nog hier en daar behouden.

Later is hier een overdekt en verwamd

terras aan toegevoegd waar zowel in de

zomer als winter gezellig gedineerd en

geborreld kan worden. 

Naast diners en lunches bieden wĳ ook
verschillende andere faciliteiten. Zo
hebben wĳ ook verschillende lunch- en
diner menu's voor groepen vanaf 12 pers.
Daarnaast hebben wĳ ook de mogelĳkheid
om op ons verwarmde en overdekte terras
borrels te houden. Tot slot bieden wĳ ook
een High Tea en een High Wine
arrangement aan. Wĳ vragen u altĳd van
te voren reserveren. Kĳk voor meer
informatie op de website. 

Johan de Wittstraat 49 078 614 3043 restauranthetbevertje.nl @bar-restaurant
het bevertje
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Speciaal de eerste zondag van de maand! www.kunstrondje.nl

Wandeling
In het historische centrum van Dordrecht zijn, op 
loopafstand van elkaar, ongeveer zestig zaken of 
instellingen die kunst, antiek en curiosa of (anti-
quarische) boeken exposeren of verkopen. Zij heb-
ben zich aaneengesloten in de Dordtse Vereniging 
van Kunst- en Antiekhandelaren. Het “Kunstrondje 
Dordt” is een wandeling langs de musea en de 
winkels van onze leden. 
Haal de folder met plattegrond bij de VVV of bij 
een van de leden. U herkent ze aan de vlag.

Snuffelen
De openingstijden van de zaken zijn verschillend, 
maar iedere eerste zondag van de maand zijn de 
meesten van deze zaken speciaal voor u geopend. 
Zo kan de bezoeker van het Kunstrondje onge-
stoord door de historische binnenstad en het 
havengebied wandelen, de exposities in de musea 
en de galeries bekijken, of een speurtocht naar 
dat ene oude boek beginnen. Wellicht komt u een 
mooi antiek servies tegen, of een oude olielamp? 
Snuffelen wordt beloond, want u zult niet de 
eerste zijn die in een van de Dordtse zaken een 
grootse aankoop doet voor een klein prijsje.

En ook: 

De Dordtse Boekenmarkt
Door alle corona perikelen is er 
in 2021 helaas geen Dordtse 
Boekenmarkt en geen 
Kunst&Antiekmarkten op het 
Nieuwkerkplein. Wij focussen 
ons met deze extra activiteiten 
op 2022.   Het bezoeken van 
onze aangesloten leden is natuurlijk wel mogelijk 
kijk op onze website en maak uw keuze uit ons 
prachtige aanbod.
www.dordtseboekenmarkt.nl

Een wandeling langs musea, antiquariaten, galeries, design-, 

kunst-, antiek- en curiosawinkels.

Ook elke 
1e zondag 

van de 
maand!

Welk� 
bij het

 Kuns� � dje
D� dt

audiotour
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Onze passie 

't Bevertje 

Onze faciliteiten 

Bar- restaurant 

Johan de Wittstraat 49 078 614 3043 restauranthetbevertje.nl @bar-restaurant
het bevertje

Sinds 1 december 2014 is restaurant 't

Bevertje overgedragen aan Bianca en

Linsey die sinds de overname de passie

hebben voortgezet van ouderwets gezellig

dineren. De karakteristieke eigenschappen

zijn dus ook nog hier en daar behouden.

Later is hier een overdekt en verwamd

terras aan toegevoegd waar zowel in de

zomer als winter gezellig gedineerd en

geborreld kan worden. 

Naast diners en lunches bieden wĳ ook
verschillende andere faciliteiten. Zo
hebben wĳ ook verschillende lunch- en
diner menu's voor groepen vanaf 12 pers.
Daarnaast hebben wĳ ook de mogelĳkheid
om op ons verwarmde en overdekte terras
borrels te houden. Tot slot bieden wĳ ook
een High Tea en een High Wine
arrangement aan. Wĳ vragen u altĳd van
te voren reserveren. Kĳk voor meer
informatie op de website. 

Johan de Wittstraat 49 078 614 3043 restauranthetbevertje.nl @bar-restaurant
het bevertje
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Speciaal de eerste zondag van de maand! www.kunstrondje.nl

Wandeling
In het historische centrum van Dordrecht zijn, op 
loopafstand van elkaar, ongeveer zestig zaken of 
instellingen die kunst, antiek en curiosa of (anti-
quarische) boeken exposeren of verkopen. Zij heb-
ben zich aaneengesloten in de Dordtse Vereniging 
van Kunst- en Antiekhandelaren. Het “Kunstrondje 
Dordt” is een wandeling langs de musea en de 
winkels van onze leden. 
Haal de folder met plattegrond bij de VVV of bij 
een van de leden. U herkent ze aan de vlag.

Snuffelen
De openingstijden van de zaken zijn verschillend, 
maar iedere eerste zondag van de maand zijn de 
meesten van deze zaken speciaal voor u geopend. 
Zo kan de bezoeker van het Kunstrondje onge-
stoord door de historische binnenstad en het 
havengebied wandelen, de exposities in de musea 
en de galeries bekijken, of een speurtocht naar 
dat ene oude boek beginnen. Wellicht komt u een 
mooi antiek servies tegen, of een oude olielamp? 
Snuffelen wordt beloond, want u zult niet de 
eerste zijn die in een van de Dordtse zaken een 
grootse aankoop doet voor een klein prijsje.

En ook: 

De Dordtse Boekenmarkt
Door alle corona perikelen is er 
in 2021 helaas geen Dordtse 
Boekenmarkt en geen 
Kunst&Antiekmarkten op het 
Nieuwkerkplein. Wij focussen 
ons met deze extra activiteiten 
op 2022.   Het bezoeken van 
onze aangesloten leden is natuurlijk wel mogelijk 
kijk op onze website en maak uw keuze uit ons 
prachtige aanbod.
www.dordtseboekenmarkt.nl

Een wandeling langs musea, antiquariaten, galeries, design-, 

kunst-, antiek- en curiosawinkels.

Ook elke 
1e zondag 

van de 
maand!

Welk� 
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Statenplein
Het winkelhart van Dordrecht is het Statenplein 
en de winkelstraten die hier op uitkomen. Op deze 
plek vind je de bekende winkelketens. Het bezoe-
ken waard, maar neem ook eens de moeite om 
de gebaande paden te verlaten. De Nieuwstraat 
bijvoorbeeld ligt aan de rand van het Statenplein. 
Achter de oude gevels van deze panden vind je al 
een aantal leuke Dordtse winkels. Nog niet uitge-
winkeld? De winkelstraten Sarisgang, Bagijnhof, 
Visstraat en Achterom liggen allemaal in de buurt 
van het Statenplein.           

De Voorstraat is de langste winkel
straat van Nederland. We weten dus 
wel waar het op aankomt als het om 
winkelen gaat. In de binnenstad vind 
je een mooie mix van bekende winkel
ketens en lokale speciaalzaken. 

Vind het
inDordrecht

Vriesestraat
Wandel door de eeuwenoude Vriesestraat en 
ontdek échte Dordtse speciaalzaken in mooie 
historische panden. Op nummer 130 vind je de 
pittoreske winkel van Distilleerderij Rutte. Hun 
gins, jenevers en likeuren worden hier sinds 1872 
op ambachtelijke wijze gemaakt. Om je keuze 
 makkelijker te maken of gewoon om te genieten 
kun je er op afspraak een mini-proeverij doen. 
In de Vriesestraat vind je nog veel meer leuke 
adressen: van konditorei tot koffiebranderij, hippe 
boetieks, boeken van A tot Z, woonaccessoi-
res, tassen, een kapper en zelfs een duurzame 
kinderspeel goedwinkel.    

Kunstrondje  
Je hoeft niet naar Frankrijk af te reizen om je 
antiek- of brocanteverzameling uit te breiden. 
De Voorstraat Noord, Groenmarkt en Vlees-
houwersstraat zijn het domein van kunstenaars 
en andere creatievelingen. Het Kunstrondje Dordt 
is een wandelroute langs bijna 50 kunst-, antiek- 
en curiosawinkels. Iedere eerste zondag van de 
maand zijn ze allemaal geopend. Natuurlijk ben je 
ook op andere dagen van harte welkom.
www.kunstrondje.nl    

Weekmarkt 
Iedere vrijdag en zaterdag vindt er op het Sta-
tenplein en de Sarisgang een weekmarkt plaats. 
De markt duurt op vrijdag van 08:00 tot 16:00 
uur en op zaterdag van 08:00 tot 17:00 uur. Bij de 
kramen op het Statenplein koop je verse, veelal 
biologische, levensmiddelen. Op de Sarisgang 
kun je terecht voor gebruiksgoederen zoals 
 stoffen, verzorgingsmiddelen en bloemen.

Voorstraat West 
& Grote Spuistraat
De Voorstraat West zit vol duurzame speciaal-
zaken. Vreeken’s Zaden op nummer 440 is al 
honderd jaar een begrip in Dordrecht, maar ook ver 
daarbuiten. Inspiratie nodig voor je eigen moes-
tuin? De enthousiaste medewerkers vertellen je 
graag over het grote assortiment bollen, zaden en 
eetbare planten. Zowel de Voorstraat West als de 
Grote Spuistraat zitten vol met leuke koffietentjes, 
lokale hippe winkeltjes, modieuze speciaalzaken 
en ambachtelijke winkels. Vanaf het oude Stadhuis 
kom je de winkels tegen die deze straten zo 
 kenmerken. Houd je van net even iets anders dan 
kun je in deze straten je hart ophalen. 

Tip!
Een keer op een andere manier winkelen? 
Dordrecht heeft een aantal toffe shop-
pingroutes: voor hem of haar, brocante, 
duurzaam en zelfs een wereldreis. www.
indordrecht.nl 

Op zoek naar een origineel Dordrecht 
souvenir? Stap eens binnen bij de VVV. Van 
sneeuwbol tot sokken en van kalender tot 
kussens. Natuurlijk hebben we in onze winkel 
ook leuke Holland souvenirs. Of winkel vanuit 
je luie stoel: www.indordrecht.nl   
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Oranjelaan

Merwedestraat

Baanhoekweg

N3

Plattegrond Dordrecht
Nationaal Park
de Biesbosch

Hoe komt u in Nationaal Park de Biesbosch?

A16

A15

A15

N3

N3

A16

Bezoekerscentrum 
Nationaal Park
de Biesbosch

5 km

VVV Dordrecht

1  Grote Kerk 
2  Stadhuis 
3  Bibliotheek (Gulden Os) 
4  Museum Huis van Gijn  
5  Museum 1940-1945   
6  Dok Straatman 
7  Dordts Patriciërshuis   
8  Damiatebrug 
9  Groothoofdspoort 
10  Het Hof van Nederland   
11  Rechtbank Dordrecht 
12  Kloostertuin 
13  Cinema The Movies  
14  Dordrechts Museum   
15  Arend Maartenszhof 
16  Schouwburg Kunstmin   
17  Molen ‘Kyck over den Dyck’ 
18  Energiehuis, huis van podium-
 kunsten met onder meer 
 Poppodium Bibelot 
 en Popcentrale   
19  Kinepolis Bioscoop   
20  Villa Augustus 
21  Nationaal Onderwijsmuseum   
 (De Holland) 
22  Centraal Station 
23  Duurzaamheidscentrum Weizigt

Legenda:

 Parkeren, eerste 24 uur 
 gratis (let op, u moet
 wel een kaartje trekken)

 Parkeergarage

 Parkeren touringcars 

 F ietsenstalling
 gratis & bewaakt 

 Buslijn 10

 Busstation

 Hotel

 Terrassenplein

 Pinautomaat

 Politiebureau

 Opstappunt Dordtevaar

 Opstappunt voor 
 diverse rondvaartboten

BB

eerste 
24 uur 
gratis

Bezienswaardigheden: 
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Dordrecht heeft geen grachten, maar havens. 
De Voorstraathaven is de ruggengraat van de 
oude stad. De Voorstraat en Wijnstraat  liggen 
aan beide zijden van het water en zijn met 
elkaar verbonden door sierlijke bruggen. Om het 
toenemende handelsverkeer in goede banen 
te leiden, werden de Nieuwe haven (in 1410) en 
de Wolwevershaven (in 1609) aangelegd. Later 
gevolgd door het Maartensgat en Kalkhaven. 
Het onveranderd sfeervolle havenkwartier met 
zijn pakhuizen, koopmanswoningen, kades en 
 pleziervaartuigen strekt zich uit tussen Grote 
Kerk en Groothoofd, Maartensgat en Kalkhaven.  

Tip!
De mooiste manier om de stad te  bekijken 
is vanaf het water. Met een rondvaart laten 
de enthousiaste schippers je graag de 
historische havens, bijzondere bruggen, 
donkere doorkijkjes en kolossale pak-
huizen zien. Bekijk alle mogelijkheden op 
www.indordrecht.nl 

Historische havens

Volg de weg van het 
water InDordrecht
Het eiland van Dordrecht is omgeven 
door water. Wanneer je de stroom van 
de rivier blijft volgen, kom je terecht op 
de mooiste plekken. 

Eiland van Dordrecht
Het eiland van Dordrecht is ontstaan tijdens een 
grote natuurramp. De Sint Elisabethsvloed in 
1421 overspoelde een uitgestrekt gebied rondom 
Dordrecht. Polders, dijken, rietkragen en kreken 
kenmerken dit bijzondere eiland. De historische 
binnenstad vind je bij de kruising van Oude Maas, 
Noord en Merwede. In het groene buitengebied 
overheerst de natuur van de Biesbosch.
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Tip!
Volg de weg van het water met de  Waterbus 
van Blue Amigo. De Waterbus brengt je 
 vanuit de Dordtse binnenstad naar de 
mooiste plekken langs het water, zoals 
Kinderdijk, Nationaal Park de Biesbosch 
en Rotterdam. En dat kan  allemaal met de 
OV-Chipkaart of dagkaart. De dienstregeling 
en tarieven vind je op www.waterbus.nl

Werelderfgoed Kinderdijk 
In de laaggelegen Alblasserwaard vind je in het 
dorpje Kinderdijk negentien windmolens die 
langs de boezems van de Overwaard en Neder-
waard staan. Ze zijn gebouwd rond 1740 om het 
overtollige water uit de polder naar de boezems 
te malen. Via sluizen werd het water geloosd in 
de rivier de Lek. De molens houden het gebied 
al eeuwen droog en is daarmee een belangrijk 
staaltje Hollands watermanagement te noemen. 
Het ingenieuze systeem van molens en gema-
len is zo uniek in de wereld dat het gebied sinds 
1997 op de Unesco Werelderfgoedlijst staat. 
De meeste molens worden tot op de dag van 
vandaag nog steeds bewoond. Museummolen 

Overwaard en Museummolen Blokweer zijn 
opengesteld voor het publiek. Jaarlijks komen 
duizenden binnen- en buitenlandse toeristen 
graag een kijkje nemen in het prachtige Kinder-
dijk. Wandel, fiets, vaar of maak een audiotour 
langs de fotogenieke molens en gemalen. Start 
bij het spiksplinternieuwe bezoekerscentrum 
waar je al een spectaculair uitzicht over dit bij-
zondere stukje Nederland hebt. 
www.kinderdijk.nl

Een dagje uit met de zaak, met je   
vereniging, of zomaar met familie of 
vrienden? Leuk, zul je denken, maar hoe 
organiseer ik dit? Voor jou  misschien 
een hele klus, maar wij zijn er om te 
helpen. De regio ZuidHolland Zuid heeft 
veel mogelijkheden; sportieve activi
teiten, een combinatie van cultuur en 
culinair of genieten van schitterende 
natuurgebieden. Genoeg te doen dus!

Indordrecht.nl/groepen

Dordrecht
Gorinchem 

Hoeksche Waard

2022

Indordrecht.nl/groepen

De leukste groeps- 
&  bedrijfsuitjes

Samen is Dordrecht 
op zijn mooist!
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Doen in het groen
inDordrecht
Op zoek naar rust en  ontspanning in het groen? 
Vanuit de stad sta je in mum van tijd in onze groene 
achtertuin: Nationaal Park De Biesbosch. 
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Indordrecht.nl is dé verzamelplek 
van alle leuke dingen die je kan 
doen en zien in Dordrecht

Wat voordelen op een rijtje:
• De complete uitagenda op één plek
• Diverse leuke stadswandelingen online
• Alle horeca en winkels overzichtelijk 
 op een rij
• Tips van locals 

Ontdek jouw Dordrecht op 
InDordrecht.nl

Volg nu onze Facebook en Instagram 
pagina voor meer inspiratie. Hierbij ook 
benoemen dat Dordt Vlogt op de socials 
wordt geplaatst en je daardoor via 
leuke vlogs op de hoogte blijft van alle 
nieuwtjes in Dordrecht.

Favorieten optie op de 
website. Markeer je 
lievelingsplekken met een 
hartje en download jouw 
persoonlijke Dordrecht gids 
of bewaar hem online. 
 

Nieuw!

Ontdek meer:  InDordrecht.nl



22 23

Nationaal Park De Biesbosch 
Nationaal Park De Biesbosch is één van de 
 weinige zoetwatergetijdegebieden in Europa. 
Zo’n 600 jaar geleden ontstaan na de Sint 
Elisabethsvloed in 1421. Door de werking van eb 
en vloed ontstond in de eeuwen erna een ruig 
natuurgebied met grienden, rietkragen en grillige 
kreken. In de Biesbosch woont het grootste 
knaagdier van Europa: de bever. Naast de bever 
leven er nog veel meer bijzondere diersoorten 
en staat de Biesbosch ook bekend als wereld-
beroemd vogelspotgebied. 
www.npdebiesbosch.nl Biesboschcentrum Dordrecht

In het vernieuwde Biesboschcentrum kom je van 
alles te weten over vijf Biesboschthema’s: water, 
planten, bevers, grienden en vogels. Wanneer je 
daarna naar buiten gaat, kun je die thema’s zelf 
gaan beleven. Actievelingen kunnen op zoek gaan 
naar bevers in het Beverbos, op avontuur gaan in 
een kano of zich uitleven in het nieuwe Klimbos. 
Doe je het liever rustiger aan? Stap dan op de 
rondvaartboot om de Biesbosch te ontdekken. De 
Zonnepont vaart van het Biesboschcentrum naar 
het Griendmuseumpad en de Huiswaard, waar je 
een mooie natuurwandeling kunt maken.   
www.biesboschcentrumdordrecht.nl

Biesbosch MuseumEiland 
Werkendam
Wanneer je vanuit Dordrecht met veerdienst 
Kop van ‘t Land de Nieuwe Merwede oversteekt, 
bereik je in korte tijd het Brabantse gedeelte van 
de Biesbosch. Start je ontdekkingstocht bij het 
zintuigenprikkelende Biesbosch MuseumEiland. 
De vaste collectie laat zien hoe het zoetwaterge-
tijdegebied ontstond na de Sint Elisabethsvloed 
van 1421. In museumcafé Biesonder kun je met 
spectaculair uitzicht op de omliggende natuur 
genieten van eigentijdse streekgerechten en zelfs 
van een lokaal gebrouwen beverbier. 
Maak je bezoek compleet met een rondvaart op 
één van de fluisterboten. Dankzij hun geringe 
diepte kunnen ze je door kronkelige kreken en 
smalle sloten varen.    
www.biesboschmuseumeiland.nl 

Nieuwe Dordtse Biesbosch
Dordrecht heeft er sinds kort een nieuw natuur-
gebied bij: de Nieuwe Dordtse Biesbosch, een 
afwisselend natuur- en recreatiegebied dicht bij 
de stad. Je kunt er volop fietsen en wandelen, 
maar ook paardrijden, vogels spotten, picknicken 
of gewoon lekker rondstruinen.
www.npdebiesbosch.nl/nieuwedordtse
biesbosch

Wist je dat de Biesbosch in de Tweede 
Wereldoorlog een grote rol heeft gespeeld? 
Destijds diende het natuurgebied met zijn 
wirwar aan riviertjes en kreken als schuilplaats 
voor onderduikers en verzetsstrijders, waar de 
Duitsers de weg niet kenden en risico liepen te 
verdwalen. In de winter van 1944-1945 vormde 
de Biesbosch de grens tussen bezet en bevrijd 
Nederland. De zogenoemde liniecrossers 
brachten een geheime operationele verbinding 
tot stand tussen het bezette deel van Neder-
land en het deels bevrijde zuiden. Zij voerden 
levensgevaarlijke oversteken uit om informa-
tie, medicijnen en mensen te vervoeren. 
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Wandelen
Het Eiland van Dordrecht is een prachtig, gevari-
eerd en uitgestrekt landschap. Wie van wandelen 
houdt, kan er zijn hart ophalen. Het wandel-
netwerk rondom Dordrecht is maar liefst 190 
kilometer lang, zodat je eindeloos kunt wandelen. 
Je vindt er rust, ruimte, polders en water. Dit alles 
maakt de omgeving een uitstekend wandelge-
bied. De VVV heeft de mooiste wandelroutes 
geselecteerd, zodat je zeker weet dat je niets 
hoeft te missen tijdens je wandeling. Ga je liever 
zelf op pad? Aan de hand van het uitgebreide 
wandelknooppuntennetwerk bepaal je eenvoudig 
zelf de lengte van je route, zodat je de omgeving 
in je eigen tempo kunt ontdekken. 
 

Doen in
het groen
inDordrecht
Dordrecht is een perfecte bestemming 
om op eigen houtje te ontdekken. Met 
onze wandel en fietsroutes ontdek je 
de mooiste gebieden in je eigen tempo.  

Tip!
De wandel- en fietsknooppuntenkaarten 
zijn verkrijgbaar bij de VVV, in de winkel of 
online in onze webshop: www.indordrecht.nl 

Het Biesboschpad is een nieuw streekpad 
van 169 kilometer. De wandelgids voert je 
door de vroegere Groote Waard, van het 
pittoreske Strijen tot vestingstadje Heusden. 
Het pad gaat over dijken die het destijds 
hebben gehouden of later om het nieuw 
gewonnen land zijn opgeworpen. Je wandelt 
door echte Biesboschdorpen zoals Wer-
kendam en Drimmelen, maar natuurlijk ook 
door het grootste zoetwatergetijdengebied 
van Europa; Nationaal Park de Biesbosch. 
Vergeet je verrekijker niet, want je hebt 
kans om de zee- en visarend te spotten en 
knaagsporen van bevers te zien.  
Begin- en eindpunt is het mooie ves-
tingstadje Geertruidenberg. Het Biesbosch-
pad is een uitgave van Wandelnet en is te 
koop voor € 19,45 bij de VVV. 

De Hollandsche en Brabantse Biesbosch 
zijn met de fiets in één dag te bezoeken 
met de fietsroute Eiland van Dordrecht. 
Ook te koop in onze winkel of webshop. 

Fietsen
Het mooie aan fietsen in de omgeving van 
Dordrecht is de enorme afwisseling. De drie 
hoogtepunten: Nationaal Park de Biesbosch, We-
relderfgoed Kinderdijk en historische binnenstad 
van Dordrecht zijn in één dag fietsen allemaal 
binnen handbereik. Wij hebben deze route zelfs 
al voor je op papier gezet. De route brengt je, via 
de fietsknooppunten, langs deze drie kenmer-
kende plekken. Natuurlijk geven we je ook een 
aantal tips voor een rustpunt onderweg. De route 
Dordrecht - Biesbosch – Kinderdijk is voor € 1,00 
te koop in onze winkel of in onze webshop. Naast 
het wandelenknooppuntennetwerk is er ook een 
fietsknooppuntennetwerk. Zo kun je Dordrecht 
en omgeving op eigen houtje bekijken.   

Bezoek de tentoonstelling ‘boom roos 
vis, over leren lezen en leesplezier’ in 
het Nationaal Onderwijsmuseum in 
Dordrecht! 

In de tentoonstelling staat leesplezier 
centraal en is van alles te beleven. In het 
magische Letterbos met levensgrote 
illustraties kun je (leren) lezen, 
voorgelezen worden, boeken ontdekken, 
deelnemen aan een ‘next-level’ 
speurtocht en proberen te ontsnappen 
uit De Griezelbus-escaperoom! Natuurlijk 
zijn er ook heel veel boeken: vrolijke, 
spannende, avontuurlijke, romantische 
en enge; je vindt ze allemaal in ‘De ideale 
schoolbibliotheek’. 

Klaar om je wereld te vergroten, je 
horizon te verbreden en te verdwalen 
in je fantasie? Bezoek dan snel de 
tentoonstelling ‘boom roos vis, over leren 
lezen en leesplezier’ en laat je verrassen 
door een verhaal, inspireren door een 
gedicht en verleiden door een boek!  

BOOM ROOS VIS, OVER LEREN 
LEZEN EN LEESPLEZIER

over leren lezen 
en leesplezier

boom 

vis
over leren lezen over leren lezen 

roos 

Nationaal Onderwijsmuseum 
Burgemeester de Raadtsingel 97 | Dordrecht

078 63 26 820 | vlakbij het NS station
www.onderwijsmuseum.nl
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De klok rond 
inDordrecht
Er is veel te zien en te doen, blijf dus 
zolang je wilt. Proef de smaken van 
Dordrecht in de leukste restaurants en 
eetcafés en bezoek een voorstelling in 
de bioscoop of het theater. En ben je 
nog niet uitgekeken? Blijf dan gerust 
een nachtje slapen. 

Het is moeilijk om alles in 24 uur te proeven, maar 
wij proberen je een goede indruk te geven van wat 
Dordrecht je te bieden heeft op culinair gebied: 
van ontbijt tot diner en van streetfood tot sjiek.   
Vroege vogels kunnen in de binnenstad fris 
aan de dag beginnen met een heerlijk ontbijt. 
Allemaal authentiek, ambachtelijk en met 
liefde bereid. 

08.10 uur: Voor een kakelvers ontbijt stap je 
binnen bij het hippe No.38 City Bakery Café, ont-
bijten met uitzicht op het Statenplein. Aan de voet 
van de Grote Kerk ligt het eeuwenoude pand van 
Nobels Brood, met broodwinkel en huiskamer-
restaurantje, waar de hele dag warm brood voor 
je klaarstaat. Broodcafé Jaap aan de Johan de 
Wittstraat serveert naast ambachtelijk brood en 
eigengemaakte zoetigheden ook een uitgebreid 
vegan ontbijt. Tussen het station en de binnen-
stad, op de plek waar vroeger het postkantoor 
was, kun je de dag starten bij Restaurant Post. 
Naast een klassiek ontbijt kun je ook smullen van 
huisgemaakte gerechten met een twist.   

10.45 uur: wanneer je richting de Grote Kerk 
loopt, stop je voor een stevige espresso met 
biologische delicatessen bij Lunchroom  Zusjes 
aan de Voorstraat. Helemaal aan de andere 
kant van de Voorstraat, verscholen in een knus, 
groen pandje, kun je genieten van koffie of thee 
met vegan sweetness bij Hazel. Wereldse koffie, 
gemaakt van bonen uit eigen branderij, drink je in 
het gezellige proeflokaal van De Stadsbranderij 
aan de Vriesestraat.



28 29

13.00 uur: lunchen, winkelen en ontspannen on-
der één dak kan allemaal in het prachtige monu-
mentale pand van Bluebirds in de Wijnstraat. Ben 
je dol op poffertjes? Neem plaats in het sfeervolle 
pand van Visser’s Poffertjes. Lunchroom Den 
Witten Haen serveert je lunch in een sfeervolle 
stadstuin. Achter de bijzondere trapgevel van De 
Crimp lunch je in een modern restaurant in een 
klassiek jasje. 

16.15 uur: in de voormalige elektriciteitscentrale 
van Dordrecht vind je het hippe Khotinsky. Het 
Energiehuis is een stoer, robuust en industrieel 
pand. Kies een lekker wijntje met een borrelplank 
en laat de dynamische sfeer op je inwerken. 
Klein maar fijn, dat is ’t Vlak. Vanaf het terras 
heb je mooi uitzicht op de historische havens. 
Bij  ’t Bevertje beleef je de huiskamersfeer van 
 vroeger zodra je een voet over de drempel zet. 
Ook in de tuin kun je heerlijk borrelen.  18.30 uur: Industrieel, trendy en gezellig, dat zijn 

de restaurants van Dok. Bij Dok Bar & Bites ga 
je zitten voor een lekkere borrel en een diner to 
share. Voor een diner met uitzicht op de haven en 
Grote kerk, ben je bij Finn’s aan het juiste adres. 
Bij Bistro La Bohème voel je je thuis en geniet 
je op een ongedwongen manier van goed eten, 
mooie wijnen en smaakvolle biertjes. Het sjieke 
restaurant van DeliCees staat aan de voet van de 
Grote Kerk. Cees kookt met de mooiste producten 
en laat zich inspireren door  verschillende  landen. 

Kwaliteit, liefde en aandacht is wat je proeft. 
Vraag ook eens naar de bijzondere herkomst van 
het pand. Bistro Twee33 is de ideale plek om ’s 
avonds te dineren in Franse stijl. Het Magazijn is 
het startpunt van een ontdekking door een veel-
zijdig pand. Het restaurant heeft als motto ‘voor 
en door Dordtenaren’ en kiest daarom voor lokale 
leveranciers. Aan de haven bij Otto e Mezzo waan 
je je in Italiaanse sferen met pizza’s en pasta’s. 
Neem plaats in het knusse pand of nestel je op 
het verwarmde terras onder de monumentale 
overkapping van de oude vismarkt.

21.20 uur: Merz is gevestigd in een authentiek 
pakhuis en de plek waar jong en oud elkaar ont-
moeten. Je kunt er eten, drinken en dansen onder 
één dak. 

Met twee poppodia is Bibelot in het Energiehuis 
hét muziekpodium van Dordrecht. Na afloop van 
een concert kun je met een drankje in Brandstof 
heerlijk wegzakken in een lekkere fauteuil. 
Veel artiesten vinden Schouwburg Kunstmin 
één van de mooiste theaters van Nederland. Het 
pand uit 1889 is een ontwerp van architecten Jan 
Verheul en Sybold van Ravesteyn. Schouwburg 
Kunstmin heeft twee podia waar je kunt genie-
ten van cabaret, musicals, shows, concerten, 
jeugdtheater en dans. Ook in het Energiehuis 
programmeert Kunstmin in twee zalen. 

Pak je liever een filmpje? In het moderne 
 Kinepolis zie je de meest actuele films. In het 
intieme The Movies kijk je naar een mix van 
arthouse- en publiekscinema.  
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23.10 uur: na één dag nog niet alles gezien? Blijf 
gerust een nachtje slapen. Dordrecht heeft een 
aantal bijzondere overnachtingsadressen die we 
graag met je delen. 

Zo heeft Villa Augustus kamers met weids uit-
zicht in een voormalige watertoren, tuinkamers 
in een Italiaanse tuin met uitzicht op de moestuin 
en zelfs drijvende kamers op het Wantij. Het 
voormalige pompgebouw is nu restaurant en hier 
worden gerechten geserveerd van groenten en 

fruit uit eigen tuin. De watertoren van Dubbeldam 
voorzag het vroegere dorp Dubbeldam lange 
tijd van stromend water. Tegenwoordig kun je 
er overnachten. Vanuit de kamers van Hotel De 
Watertoren kijk je uit over de groene polders van 
het Eiland van Dordrecht. 

Ben je liever één met de natuur? In natuur gebied
De Biesbosch is er een aantal duurzame en 
milieu vriendelijke overnachtingsplekken. 
Zo kun je er slapen in een compleet in gerichte 
 ecolodge op het water of in een volledig 
 uitgerust  Wikkelhouse dat gemaakt is van 
 recyclebaar karton. 

Buiten de stad zijn er nog meer bijzondere 
plekken waar ze je graag in de watten leg-
gen. De Hoff’narr is een intiem restaurant 
in het voormalige koetshuis van kasteel 
Crabbehof. Herberg Kop van ’t Land, aan de 
oever van de Nieuwe Merwede, heeft een 
goed vegetarisch restaurant en smaakvol 
ingerichte gastenkamers.   

Gastvrij, huiselijk en vaak heel verrassend 
zijn de B&B’s in Dordrecht. Slapen bij een 
vioolbouwer, aan de historische havens, in 
een stadsvilla of juist op het water: leuke 
adressen zijn er in Dordrecht genoeg. Je 
vindt deze en alle andere accommodaties 
op onze website: www.indordrecht.nl   

Tip!

Dordrecht heeft de afgelopen jaren steeds 
hoog gescoord in de landelijke verkiezing 
Evenementenstad van het jaar. Dat is niet 
voor niets; het aanbod van evenementen 
is groot en erg divers. Of je nu van food-, 
muziek-, literaire, sportieve of cultuurhis-
torische evenementen houdt, er is voor 
iedereen wel iets te beleven. Kijk of er iets 
leuks voor jou is op www.indordrecht.nl

Evenementen Wantijpop

Dordtse Boekenmarkt

Dordt in Stoom

Kunst- & antiekmarkt

Big Rivers

Intocht Sinterklaas
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Wat is er nou leuker dan een tip van een 
echte local? Een inspirerend idee dat jouw 
bezoek aan Dordrecht compleet maakt of 
gewoon iets waar je vrolijk van wordt.

Ideetjes van inwoners inDordrecht

Sluit je perfecte dag af 
met een Dordts 

Schapenkoppenbiertje
Wim, 57 jaar

Bezoek de 
mooie hofjes 

van Dordrecht
Rita, 68 jaar

Drijf door Dordrecht 
met een sup

Cecile, 35 jaar

Smul van het hazelnoot 
slagroomgebak van 

Bakkerij Brokking
Lies, 72 jaar

Leer veel over dieren 
en duurzaamheid bij 

Stadsboerderij Weizigt
Senn, 10 jaar

Maak een rondje pontje 
met de Waterbus. Je 
fiets mag gratis mee

Joost, 51 jaar

Download de 
Street Art Route en bekijk 

de kunstzinnige murals
Oliver, 25 jaar

Kijk naar de voorbijtrekkende schepen 
op een bankje op het Groothoofd

Frans, 86 jaar

Wandel de monumentale 
bomenroute in Dordrecht.

Greet, 59 jaar

Knip je eigen 
bosje bloemen 
in een pluktuin

Nurçan, 47 jaar

Eet een ijsje 
bij een 

echte Italiaan
Ferre, 10 jaar

Klim de toren op 
van de Grote Kerk. 

Je kunt heel ver kijken
Jessie, 9 jaar

Klimmen en 
klauteren in 
de bunkers 

van soldaten
Seth en Tijs, 7 jaar

Voel je een molenaar 
voor een dag bij molen 

Kyck over den Dyck
Arnout, 45 jaar
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Ontdek meer: 

InDordrecht.nl

Ook dit jaar  is er veel te beleven in de stad en staan er 
leuke activiteiten op het programma. Al deze activiteiten 
kun je nu vanaf nu nóg beter ontdekken op de nieuwe 
website InDordrecht.nl. Van horeca tot winkels en van 
cultuur tot actief op avontuur, je vindt het hier.
 

De artikelen zijn verkrijgbaar bij de VVV aan de Spuiboulevard 99 in Dordrecht of via 

www.indordrecht.nl/vvv-webshop

19.99

8.99

9.99

3.50

9.99

7.99

PARAPLU

SERVETTEN
3 PAKJES

BRILLEN-
KOKER
DIVERSE MODELLEN 

NOTITIE-
BOEK
DIVERSE MODELLEN 

VERJAARDAGS-
KALENDER

VOUWTAS

KOELKASTMAGNEET 

14.99

6.99

7.99

2.50

7.99

5.99

Voor de viering van Dordrecht 800 jaar stad is er een 
speciale productlijn opgezet met unieke producten in 
Dordtse stijl. Leuk voor jezelf als collectors item, als 
bijzonder cadeau of persoonlijk relatiegeschenk. Er is 
een leuk assortiment beschikbaar. Denk aan een verjaar-
dagskalender, paraplu, koffiebeker, notitieboekjes en nog 
veel meer. Een aantal artikelen uit het assortiment zijn 
momenteel extra leuk geprijsd! 

Uniek assortiment 
Dordtse producten, 
voor speciale prijzen!

9.99

LOSSE PRIJS

LOSSE PRIJS

    3,75   

DIVERSE MODELLEN 20 STUKS IN PAKJE 

DIVERSE MODELLEN 

KOFFIE / 
THEE
BEKER

DIENBLAD

SCHRIFT
2 STUKS 9.99

4.99

4.99

7.99

3.99

    2,99   
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