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Zomervakantie vier je in Dordrecht. Bij deze tien Dordtse plekken kun je gedurende 
de zomer terecht voor leuke activiteiten. Kijk op de websites wat er wanneer te 
doen is en meld je aan! Na afl oop krijg je bij iedere instelling een stempel.  
Bij een volle stempelkaart krijg je een gratis ijsje bij Il Giardino Gelato.
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1. ONDERWIJSMUSEUM
      (www.onderwijsmuseum.nl/activiteiten)

2. KINDERBOEKWINKEL DE GIRAF
      (www.kinderboekwinkeldegiraf.nl)

3. DE BIBLIOTHEEK AANZET
      (www.debibliotheekaanzet.nl/
       deblauwekamer)

4. DUURZAAMHEIDSCENTRUM WEIZIGT
      (www.weizigt.nl)

5. BIESBOSCHCENTRUM DORDRECHT
      (www.biesboschcentrumdordrecht.nl) 

6. THE MOVIES DORDRECHT
      (www.themoviesdordrecht.nl)

7. TOBE CULTUURCENTRUM
      (www.tobe.nl)

8. DORDRECHTS MUSEUM
      (www.dordrechtsmuseum.nl/activiteiten)

9. HOF VAN NEDERLAND
      (www.hethofvannederland.nl/activiteiten)

      HUIS VAN GIJN
      (www.huisvangijn.nl/activiteiten)
10.

biesbosch 5 km
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B i j  een volle  stempelkaart kr i jg je  een grat is  i j s j e     b i j  I L  G IARD INO GELATO

4
ik zwem in de Dr. Freek Vonkpoel 
bij het Aquarama... kijk maar 
door het onderwaterkijkraam

Zou hij daar toen 
stiekem griezelfi lms 

met de pieten 
hebben gekeken? 
en wat is jouw 
 favoriete fi lm?

Vroeger woonde 
Sinterklaas in 
het gebouw van 
The Movies.
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Dit gebouw was 
vroeger een 
Energiehuis
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Verdwaal in dit 
grote huis van 

Meneer Van Gijn.

Maak je 
eigen 

vreemde 
vogel.

Duik in de 
geschiedenis 

van Dordrecht.

De bever gebruikt zijn 
staart als tafeltje, 
door hem naar voren te 
steken wanneer hij op 
zijn achterwerk zit.

Als je goed kijkt zie je een gouden 
Os op het dak! Vroeger waren er veel 
slagers in de buurt en in de buurt zit 

ook de Vleeshouwerstraat.

Mijn vlekken 
zitten op de fi ets 
van eigenaresse 

Wilma


