Hoi! Wat leuk dat jij Dordrecht (nog) een beetje beter wil
leren kennen. Deze kaart is gemaakt door kinderen en
is ook bedoeld voor kinderen. Alle plekken die je kunt
bezoeken kosten niets of bijna niets, want: leuke dingen
hoeven niet duur te zijn.
We wensen je heel veel plezier met je verdere
ontdekkingstocht door Dordrecht.
1.	Grote kerk (Lange geldersekade 2)
Beklim de (scheve) toren voor een mooi uitzicht over de stad.
2.	Bibliotheek Dordrecht (Groenmarkt 153)
Doe mee met één van de vele, vaak gratis activiteiten,
bv Journakids.
3.	Historische gebouwen (Oude binnenstad)
Als je een stadswandeling (bv ‘Rondje Dordt’) maakt, ontdek je
veel historische gebouwen en pakhuizen en merk je pas echt
hoe oud Dordrecht is.
4.	Huis van Gijn (Nieuwe Haven 29)
Ontdek hoe mensen in de 19e eeuw leefden.
5.	Dordrechts Museum (Museumstraat 40)
Hier zie je wisselende tentoonstellingen en er is van alles over de
geschiedenis van Dordrecht te ontdekken. Kinderen mogen gratis
naar binnen (o.l.v. een volwassene).
6.	Dordts Patriciërshuis (Wolwevershaven 9)
De mensen die hier ooit woonden, zijn speciaal verhuisd om jou
hun huis te laten zien.
7.	Groothoofdspoort (aan de Merwekade)
Dit is de belangrijkste stadspoort van Dordrecht.
8.	Molen Kyck over den Dyck (Noordendijk 144)
Dit is de enige nog bewaard gebleven molen van de stad.
Op alle zaterdagen open.
9.	Energieplein (Noordendijk, naast het Energiehuis)
Heerlijk skaten, steppen, voetballen, basketballen.

10.	Zwembadje de Paddenstoel (Baden-Powelllaan)
In dit badje in het Wantijpark kun je bij mooi weer spelen
in het water.
11.	Wantijpark (Baden-Powelllaan)
Alle ruimte om te spelen, wandelen, sporten (sporttoestellen)
of naar de dierenweide te gaan.
12.	Hertenkamp park Merwestein (Berckepad 9)
Dit is het oudste stadspark van de stad. Je kunt er lekker spelen
of naar de herten gaan.
13.	Onderwijsmuseum (Burgemeester de Raadtsingel 97)
Leuke tentoonstellingen en vaak activiteiten.
14.	Duurzaamheidscentrum Weizigt (van Baerleplantsoen 30)
		
Hier kun je dieren aaien, helpen verzorgen, speurtocht doen en soms
leuke extra activiteiten, bv op woensdagmiddag.
15.	Weizigtpark (achter het station)
Spelen in de leuke speeltuin, lekker chillen in het gras.
16. Speeltuin Oosterkwartier (Meerkoetstraat 50)
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Hier kun je de paarden bekijken en ze aaien.
24.	Nieuwe Dordste Biesbosch (Oude Veerweg)
Dit is een mooi natuurgebied om te wandelen, fietsen en skaten.
25.	Speelbos (De Elzen)
Een plek waar je je echt kunt uitleven.
26.	Shirestal de Griendheuvel (Nieuwe Merwedeweg 2)
Hier kun je de mooie paarden bekijken tussen 1 mei en
1 november.
27.	Zwemvijver Merwelanden (Baanhoekweg 53)
Lekker zwemmen, luieren op het strand of spelen
in de speeltuin.
28.	Beverroute (Baanhoekweg 53)
Vanaf het Biesbosch bezoekerscentrum ontdek je hier
van alles over deze leuke beestjes.
29.	Biesbosch bezoekerscentrum (Baanhoekweg 53)
Vanaf hier kun je met een bootje varen, wandelen, fietsen
en skaten.

17. Speeltuin Stadspolders (Meranti 50)
18. Speeltuin Victorie (Heysterbachstraat 103)
19. Speeltuin Zeehavenkwartier (Sportlaan 17)
20.	Biggetjespark/Sterrenburgpark (ten zuiden van de Zuidendijk)
Spelen, chillen, sporten en vies worden kan hier allemaal.

Deze kaart is vast niet compleet, dus als je nog een topplek
weet, geef deze dan door via info@openlimonade.nl

21.	Natuurspeeltuin (achter DeetosSnel)
In de natuur spelen, vies worden en hutten bouwen.
22.	Speelplek Luchtenburg (Luchtenburg)
Midden in de wijk, maar heel leuk en gezellig.
23.	Hippisch Centrum Dordrecht (Oude Veerweg 1a)
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