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sieranker pilaren lantaarn festoen hier geen fietsen

rozetraam engel Dordrecht romeinse cijfers diamantkop

tralieraam anno windhaan

schoorsteen met 

dakje muuranker simpel

Poortjeklokgevel huisnummer ‘‘Dordts’’ geveltje rijksmonument

B i n g o 

Houd je van speuren én wandelen? 

Ga op pad met deze Dordrecht Bingo.
Je bepaalt zelf de route van de wandeling 

door het historische stadscentrum van Dordt. 

Tijdens de speurtocht ga je op zoek naar huisnummers, driehoeken, 
Romeinse cijfers en nog veel meer. Vaak vind je de getekende details terug op een oud 
gebouw. Sommige gebouwen zijn een monument. Omdat er vroeger iets belangrijks gebeurde 
of omdat het bijzonder gebouwd is. Monumenten worden beschermd. Dat betekent dat de 
eigenaar niet zomaar mag verbouwen of slopen.

Uitleg van de Bingo staat op de achterzijde   

Wil je meer monumenten zien of zelfs even binnenkijken? 
Elk tweede weekend van september zijn de Open Monumentendagen. 
Je leest er alles over op www.openmonumentendag.nl

Zie je dit ?

dan is het een 

monument 

Dordrecht 

heeft bijna 

2000 

monumenten

WOW
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Dordtse gevel 
Dit huis heeft een Dordtse 
gevel. Dat kun je zien aan de 
driepas boven de ramen. Zie 
je de drie (halve) rondjes of 
lobben? Ook de trapgevel is een 
kenmerk. En de versiering met 
gebeeldhouwde gezichten 
(‘kopjes’) naast de ramen. 
Vroeger (tussen 1584 en 1798) 
moest een metselaar dit 
metselen (in z’n eentje!) als hij 
lid wilde worden van het 
Metselaarsgilde. In een boek 
was heel precies opgeschreven 
hoe de gevel gemetseld moest 
worden. Daarom zien alle 
‘Dordtse gevels’ er ongeveer 
hetzelfde uit.

Anno
Deze steen vertelt iets over 
de ouderdom van het 
gebouw. Anno betekent jaar. 
Het jaartal is vaak het 
bouwjaar van de voorgevel. 
De rest van het huis kán 
ouder zijn. Soms kregen 
huizen een nieuwe 
voorgevel, terwijl de rest 
bleef staan. Zo werd je huis 
aangepast aan de nieuwste 
modetrend!

Weet wat je ziet
  
Met een muuranker wordt 
een houten balk op zijn plek 
gehouden. De ijzeren pen zit 
dwars door de muur vast aan 
de (zolder) vloer van het huis. 
Zo blijft het gebouw stevig 
staan. Muurankers waren eerst 
eenvoudige rechte staven, maar 
werden vanaf ongeveer 1525 
steeds mooier. Nog weer later 
werden gietijzeren rozetten als 
muuranker gebruikt (opkomst 
vanaf 1850). Zo kun je aan de 
buitenkant een beetje zien hoe 
oud een gebouw is.

Rozet

Uitleg Bingo

Nodig: een potlood of pen en de 
bingokaart op de achterkant.

De bingokaart hee�  25 vakjes. 
Daarop staan tekeningen van 
een klein stukje van een gebouw. 
Een bijzonder raam bijvoorbeeld 
of een engeltje.  Kijk goed om je 
heen als je door de stad loopt. 
Zet een streep door het vakje als 
je iets ziet wat op de bingokaart 
staat. Het middelste plaatje met 
het wapen van Dordrecht krijg je 
alvast cadeau. Heb je vijf vakjes 
aangestreept die een rij vormen, 
dan heb je BINGO.

Ben je nog niet uitgewandeld? Ga 
dan voor de SUPERBINGO. Wie 
hee�  als eerste alle plaatjes van de 
kaart gevonden?

Doe je deze speurtocht tijdens het 
weekend van de Open 
Monumentendagen? 
Ga met je volle bingokaart naar 
VVV Dordrecht. Daar ligt een 
leuke verrassing voor je klaar.

 

 

 

Fronton
Heb je de driehoek gevonden? 
Dat is een ‘fronton’. Je vindt dit 
vaak terug in de architectuur. 
Op oude Griekse tempels zie je 
ook altijd een fronton.  

Romeinse cijfers
Elke cijfer staat voor een 

ander nummer:

I = 1
V = 5

X = 10
L = 50
C = 100
D = 500

M = 1000

De rekenregels:
Het cijfer dat de grootste 
waarde heeft staat aan de 

linkerkant.

XI = 11
XV = 15

MC = 1100

speurtocht door de 

geschiedenis

Nieuwe mode

al 2500 jaar 

gebruikt !


