Op de hoek van de Kerkstraat en de
Houttuinen staat een groot gebouw
met halfronde deuren. Dit is het
Arsenaal en in 1795 gebouwd. Bijna
200 jaar lang was het de wapenopslag
voor het leger. Voor de deuren zie je
nog wat van dit wapentuig,
ingegraven in de straat.

Weet jij wat het zijn?

_ _ _ _ _ _ _ _

Sint Jacobsplein. Hee, daar heb je hem
weer: Jacob of Jacobus.
We lopen over het plein achter langs
het Pelgrimshuys (met de balkons).
Hier sliepen mensen die op weg waren
naar het graf van Jacobus in Spanje.
Dit gasthuis ontstond in 1348. Bij dat
‘hotel’ hoorde ook een ziekenhuis en
kapel. Het ziekenhuis is afgebroken en
de kapel is nu een woonhuis.

Op welk nummer wonen deze
mensen? Schrijf het getal uit.

_ _ _ _ _ _

In de Schuitemakersstraat is veel te
zien én te doen. Je kunt er spelen in
een klein speeltuintje.Tegenover het
speeltuintje staat huis nummer 16.
Zie je het Monumentenbordje?
Het is een huis met een echte Dordtse
gevel. Maar het huis loopt boven wel
een beetje scheef. ‘Op de vlucht’ heet
dat en is door de metselaars expres
gedaan. Veel oude huizen leunen
een beetje naar voren. Dan kun je
gemakkelijk spullen naar binnen
takelen, de muur wordt niet heel
erg nat als het regent of misschien
is het gewoon om indruk te maken
als jij voorbij loopt. Het plein is een
parkeerplaats. Middenop staat het
straatnaambord.

Vul hieronder in wat er mist:

_ _ _ _

Suraplein

Je kunt het bordje van het Pelgrimshuys scannen met je mobiele telefoon.
Maar ook zonder telefoon is er genoeg
te zien. Kijk rechts achter de ramen.
Je ziet opgezette vogels,
heiligenbeelden en twee grote
Sint Jabobsschelpen.

Van welk bedrijf is
deze schelp het logo?

_ _ _ _ _

Weetje

Al in de veertiende eeuw was dit een
hotel. Het gasthuis bood onderdak
aan wandelaars (pelgrims) die op weg
waren naar Spanje om daar het graf
van apostel Jacobus te bezoeken.
Het huis is later verbouwd in de
Lodewijk XVI (16e) stijl. Kijk maar:
links en rechts is het gebouw (bijna)
hetzelfde. Het huis is versierd met
slingers, pilaren en engeltjes (putti).

Weetje: De Grote Kerk is gebouwd in de Gotische stijl. Dat
zie je aan de lange ramen die
bovenaan in een punt lopen.
Op de hoek van de Pottenkade en de
Grotekerksbuurt zie je twee
ingangen naar de Grote Kerk die
(bijna) nooit gebruikt worden.

Welke kleur zijn deze deuren?

_ _ _ _

Weetje

Heb je al goed om je heen gekeken?
Je stapt hier terug de tijd in. De
huisjes die tegen de Grote Kerk ‘leunen’ zijn rond 1720 gebouwd. Wist
je dat de films Kruimeltje en Pietje
Bell voor een deel hier opgenomen
zijn? Achter de boom op de kade is
een goed verstopt trapje. Je loopt zo
de gracht in. Durf jij er af?

De Remise is een bijzonder pand.
Als je binnenkijkt zul je zien dat het
vroeger een garage (remise) is
geweest. De roldeuren en de smeerput
zijn bewaard gebleven. Het pand is
gebouwd in 1880 als pakhuis voor
tabak en ijzer. In een pakhuis werd
vroeger de voorraad opgeslagen.

Wat is het nu?

_ _ _ _

Als je iets doorloopt zie je een smal
steegje. Vroeger waren er heel veel
van dit soort smalle straatjes. Door de
stadsmuren was er niet veel ruimte
in een middeleeuwse stad. De straten
waren smal en de huizen stonden
dicht op elkaar. Op de straten lagen
nog geen stenen. Varkens, kippen en
honden liepen er vrij rond. Tussen
het huisvuil dat de stadsbewoners
op straat gooiden, vonden ze genoeg
voedsel.

Hoe heet dit smalle straatje?

_ _ _ _ _ _ _

straat

Op de hoek van het Stadhuis met
de Groenmarkt zit hoog tegen het
Stadhuis een zwarte steen met een
davidster en tekst. Dit gedenkteken
is ter herinnering aan de 221 Joodse
Dordtenaren die tijdens de Tweede
Wereldoorlog zijn omgebracht.

Weetje

Het woord monument komt uit het
Latijn en betekent ‘dat wat herinnert’.
Het kan een oud gebouw zijn maar
ook iets waarmee je iets herdenkt
van vroeger.

Schrijf deze zin over. Wat is de
tweede letter van het vijfde woord?

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _

Pocketwandeling kids
1 kilometer

Monument… wat is
dat eigenlijk?
Dordrecht is de oudste stad van Holland met bijna
2.000 monumenten.Er zijn veel verschillende soorten
monumenten, bijvoorbeeld een kerk, woonhuis, poort
of oude molen.
De overheid beschermt de monumenten. Dat betekent
dat er niet zomaar iets veranderd of gesloopt mag
worden. De gebouwen zijn bijzonder vanwege hun
belangrijke rol in de geschiedenis of omdat ze heel oud
zijn. Soms hangt er een bordje op het monument voor
meer informatie.

De mannen vermoordden het meisje om zo
haar schat te bemachtigen. Maar helaas,
er zaten maar drie geldstukken in haar
buidel en dat werden er ook niet meer…
Wat vind jij van het plan van de
mannen?

Open
Monumentendag
Wil je meer monumenten zien of zelfs even
binnenkijken? Tijdens de Open Monumentendag,
kun je nog meer bijzondere monumenten bezoeken!
De Open Monumentendag is elk jaar in het tweede
weekend van september.
Je leest er alles over op
www.monumentenindordrecht.nl
Tekst en redactie: Harriët Bruinsma / Dordrecht Marketing
Layout en illustratie: www.metMaarten.com

De woorden die gebruikt zijn voor de oplossing zijn:

Er was eens… een meisje. Zij kreeg in
een droom de opdracht om de Grote Kerk
van Dordrecht te bouwen. De volgende
dag vond zij drie geldstukken in haar
portemonnee. Met dat geld huurde Sura
drie bouwers. Elke avond betaalde zij
de mannen. De volgende dag zaten er
opnieuw precies drie geldstukken in
haar geldbuidel. Na een tijd dachten de
mannen: “Sura betaalt ons elke dag, zij
zal wel heel rijk zijn!”

Probeer je tijdens je wandeling eens voor te stellen
hoe het hier vroeger was. Kun je nog iets van vroeger
vinden? Hoe zou het hier toen geroken hebben? Wordt
het gebouw nog steeds gebruikt? Zou jij gedacht hebben
dat het zo’n bijzonder gebouw is?

• rood, • cafe, • Manhuisstraat, • Shell,
• je moet het je kinderen vertellen, • zestig, • Sint, • kanonnen.

Legende van Sura

Instructies:
Vul de letters in en maak de zin compleet.
Deze wandeling kun je starten waar je maar wilt.
Elke stop wordt aangegeven met een kleur/symbool en levert een letter op.
Schrijf deze letter onder de juiste kleur en vind hieronder het woord dat verstopt zit in
de wandeling.
Let op: sommige letters moet je meerdere keren invullen

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

... is van iedereen!

