
GEDACHTEN
ROUTE

Druk zijn wordt gezien als succesvol en
middelmatigheid is een ander woord voor basic. 

Veel jongeren voelen druk. 

Uit onderzoek blijkt dat jongeren tussen de 15 en 25
jaar oud struggelen met hun mentale welzijn door deze
constante druk. 

Deze constante druk en struggles onder jongeren wordt
de Quarter-life crisis genoemd. 



Welkom bij Gedachtenroute! De Gedachtenroute biedt een
interactieve wandelroute in Dordrecht aan, waar een local

experience een nieuwe betekenis krijgt. Zet je zintuigen aan
het werk en ervaar de stad als nooit tevoren.

 
Jongeren worden vanaf een hele jonge leeftijd geconfronteerd
met “levensbepalende” keuzes zoals, welke opleiding ga je doen?

Welke hobby's wil je opgeven om je schoolprestaties niet te
verkloten? En nog veel meer! Veel jongeren geven aan dat deze

keuzes hun stress geeft, maar weet je eigenlijk wel welke
keuzes je allemaal hebt gemaakt? Om die reden hebben wij -

Anouk en Britney - Gedachtenroute in het leven geroepen.
Gedachtenroute is een interactieve stadswandeling die jou met

keuzes en stellingen confronteert.
 

Wij vinden dit onderwerp erg belangrijk, het mentale welzijn
van jongeren is niet altijd positief en dat moet veranderen.

Vooral interesseert dit onderwerp ons zo erg, omdat we zelf
ook deel uitmaken van deze groep jongeren.

 
Doordat veel jongeren deze crisis herkennen, 

wordt de Quarter-life crisis bijna als normaal gezien. Daar
moet verandering in komen! Hopelijk is de Gedachtenroute

voor jou een handvat om er over te praten. 
 

Britney & Anouk

 
 





ROUTEBESCHRIJVING 

→ Startpunt: Grote Kerk
→ Loop de Grotekerksbuurt op
→ Blijf doorlopen op de grotekerksbuurt 
→ De straat veranderd naar de
Groenmarkt 
→ Loop de Kolfstraat door
→ Loop vanaf het Statenplein naar de
Nieuwstraat
→ Ga op de Nieuwstraat rechtsaf richting
de Hofstraat
→ Loop door tot aan het Hof 
→ Ga in het Hof links het poortje door
→ Blijf doorlopen tot je op de Voorstraat
komt
→ Ga rechtsaf de Voorstraat op
→ Blijf doorlopen op de Voorstraat
→ Na een paar meter ga je linksaf de
Nieuwbrug op
→ Daarna ga je gelijk rechtsaf de
Wijnstraat in
→ Blijf doorlopen op de Wijnstraat
→ Loop met de weg mee de 
Boomstraat op
→ Loop rechtdoor en loop de 
Torenstraat op
→ Blijf de Torenstraat volgen
→ Bij de splitsing, ga je de Noordendijk
op
→ Loop door op de Noordendijk
→ Sla linksaf de Biesboschstraat in
→ Loop deze straat door en ga rechtsaf
de lijnbaan op
→ Dan kom je op het energieplein, steek
deze over, terug naar de Noordendijk

→ Steek de weg over richting 
de Groenedijk
→ Blijf op de Groenedijk lopen
→ Ga rechtsaf de Hallincqlaan op
→ Ga naar links de singel op en ga gelijk
rechts de Sint-Jorisweg op
→ Blijf rechtdoor lopen, over het water
wordt de straat Steegoversloot
→ Ga de eerste straat links, de
museumstraat in
→ Blijf even op de Museumstraat
doorlopen en ga de 3e straat rechts, die
Nieuwstraat in.
→ Loop langs het Statenplein en ga
rechts Drievriendenhof in
→ Ga aan het einde naar rechts en dan
gelijk naar links
→ Dan gelijk rechts, de Lindenstraat in
→ Aan het einde ga je naar links
→ Loop terug de Vriesestraat in
→ Ga links de Sarisgang op
→ Sla dan weer rechts , het Bagijnhof op
→ Blijf doorlopen, de straat veranderd
naar de Visstraat
→ Ga links op de Groenmarkt
→ De straat veranderd naar de
Grotekerksbuurt
→ Ga links de Pottenkade op
→ Sla dan naar rechts de Lange
Geldersekade op
→ Ga dan nog een keer naar rechts en je
bent weer bij de Grote kerk 

 



Je hebt bij het startpunt een boekje met vragen,
stellingen en dilemma’s rondom het thema ‘Quarter-

life crisis’ gekregen. Dit boekje zal je niet alleen de
weg wijzen, maar zal jou ook aan het denken zetten

en je gedachten bespreekbaar maken. Houd dit
boekje, dus goed bij je!

 
De stadswandeling loopt door het Centrum van

Dordrecht. Naast dat je leert praten over het
onderwerp 'Quarter-life Crisis', zal je ook de stad

beter leren kennen. Dit doordat de vragen bij
verschillende bezienswaardigheden beantwoord

dienen te worden.
 

Eerst geef je antwoord op een gegeven dilemma, dit
zal een ‘dit of dat’ vraag zijn, ofwel je kan kiezen uit

antwoord A of B. Wanneer je dit dilemma hebt
beantwoord, onthoud je je antwoord (A of B) en ga
naar de volgende bladzijde. Nu zie je twee vragen;

vraag A en vraag B, beantwoord de vraag die bij jouw
eerdere antwoord past (A of B). Ga in gesprek over je

antwoord met jouw wandelmaatje en wees hierbij
eerlijk! Door over je gevoelens te praten, maken we
namelijk samen het onderwerp 'Quater-life crisis'

bespreekbaar. Wat dus betekent dat we dit ‘taboe’ de
wereld uit kunnen helpen!



Grote kerk
 

De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Dordrecht, in de Nederlandse provincie 

Zuid-Holland, is de grootste kerk van deze stad. Het is een kruisbasiliek in 

Brabants-gotische stijl met een onvoltooide toren. Leuk weetje? Doordat Dordrecht

destijds geen geld meer had, is de kerk nooit afgemaakt. Hierdoor is de Domtoren in

Utrecht groter geworden, dan de Grote kerk. Ander weetje? In het centrum van

Dordrecht mag je geen gebouw bouwen groter dan de Grote Kerk.  



JE LIEVER
ZOU

10 exta levensjaren ontvangen 
in ruil voor 10 miljoen euro

10 miljoen euro ontvangen 
in ruil voor 10 levensjaren

A
B



Het verschil tussen je ideale zelf en je echte zelf

zijn jouw eigen verlangens. Het gras is altijd

groener aan de overkant en dus kan je eigenlijk

nooit echt je ideale zelf zijn. ~ Sil 17 jaar

A

B

Wat is het 
allerbeste wat 
 iemand ooit 
voor je heeft 

gedaan?

Wat is het 
verschil tussen 
je ideale zelf en 

je echte zelf?

Op mijn 19e kreeg ik een persoonlijke boekje

met daarin foto's en teksten vanuit mijn

geliefde naasten over hun fijne

herinneringen aan en met mij. Een boekje

vol liefde! 

~ Pam, 23 jaar oud 



Nobel's
In een mooie straat van Dordrecht vind je twee winkels van Nobel's.

Twee winkels in eeuwenoude panden waarin je de mooie en rijke

geschiedenis van Dordrecht in en aan alles voelt. Op die magische plek,

aan de voet van de Grote Kerk, waar de rij op zondag oneindig lijkt en

wat niemand iets deert. Want in de rij voor de bakker, aan de voet van

de kerk, dat voelt als vakantie in Frankrijk. En dat kan allemaal in ons

eigen mooie Dordrecht! Nobel's is een erg leuk om even een broodje of

een kop koffie te halen! 



STADHUIS
 Het Stadhuis van Dordrecht is  in 1383 door Vlaamse              
 kooplieden gebouwd.  De Vlaamse kooplieden gebruikten het

gebouw als een markthal  voor handel in lakenstoffen.  De
klokken in het gebouw  werden vervaardigd door Pieter van

Dormer en Sloterdi jck in 1449. Later nog een aantal  door
Gregorius Waghevens in 1514. Tot vandaag de dag wordt in dit

prachtige stadhuis nog steeds de l iefde verklaard en
natuurl i jk  gevierd.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/1383
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A

B

Als je niet zou
hoeven slapen, wat
zou je dan doen met

als die extra tijd?

Wie heeft de
grootste 

positieve impact op 
 jou gehad?

 

Ik denk op dit moment veel extra werk verrichten

voor studie en zorgen dat ik leuke dingen kan

gaan doen! 

~ Bo 21 jaar 

Mijn oma, omdat zij er altijd voor mij is 
en mij steunt in de keuzes die ik maak. ~ Diante 20 jaar



LU
CA

 DE LEKKERSTE NAPOLITAANSE PIZZA,
VERSE PASTA'S OF EEN HEERLIJKE LUNCH
MET LUCA'S HUISGEMAAKTE BROOD? DAT

IS LUCA: VEELZIJDIG, GASTVRIJ EN
LAAGDREMPELIGE ITALIAAN OP EEN VAN
DE MOOISTE PLEKKEN VAN DORDRECHT! 

 
WIST JE DAT? LUCA VOOR CORONA ELKE
LAATSTE VRIJDAG VAN DE MAAND EEN

FEESTAVOND ORGANISEERDE? LATEN WE
HOPEN DAT DIE AVONDEN SNEL WEER

TERUGKOMEN.  



Een sfeervol winkelgebied past bij de Hollandse oudste
stad. Het Statenplein voldoet zeker aan dat criterium.
Gezellige straatjes, sfeervolle oude panden die worden

afgewisseld met mooie nieuwbouw. Het Statenplein is een
winkelgebied dat zich over diverse straten en pleinen

uitstrekt. Naast shoppen biedt het Statenplein veel  horeca
gelegenheden. Waar je kunt genieten van een heerlijke
lunch of snack. Zo kan je je benen even rust kan geven.

 
Zin in een kopje koffie? 

Check dan NO.38 City Bakery Café!

Statenplein

https://no38citybakerycafe.nl/


pn

ZOU JE
LIEVER

A

B

Een nachtje 
in een 

luxueus hotel
doorbrengen 

In een tent
slapen met het
allermooiste

uitzicht  



A

B

Wat vertel je 
normaal gesproken 

nooit tegen 
vreemde mensen?

Als een kristallen 
bol je de waarheid

over jezelf, je leven, 
de toekomst of iets
anders zou laten 

zien, wat zou je dan
willen weten?

Ik zou willen weten met wie ik over 10 jaar samen
ben en of ik gelukkig ben. Wat zou ik NU moeten

veranderen om ervoor te zorgen dat ik over 10 jaar100% gelukkig ben ~ Minoe 19 jaar

Ik heb niks achter te houden voor vreemden.

~ Bob 23 jaar 



 CITY BAKERY CAFÉ

No.38 City Bakery Café is gevestigd aan de
Nieuwstraat, in het stadscentrum van Dordrecht.

Vers is hun keyword: 
 

VERSE huisgemaakte taart, 
VERS gemalen koffie & 

lunch met VERSE producten. 
 

Alles wordt bereid met liefde en plezier. Ga het zelf
eens ervaren en geef gelijk je benen even rust! 

 NO. 38

https://no38citybakerycafe.nl/
https://no38citybakerycafe.nl/
https://no38citybakerycafe.nl/
https://no38citybakerycafe.nl/
https://no38citybakerycafe.nl/


HET HOF 
Het Hof van Nederland
is een museum op een

plek waar in 1572,
tijdens de eerste Vrije
Statenvergadering, de
basis werd gelegd voor

onze vrijheid. Deze
historische vergadering
staat uiteraard centraal,
maar ook wordt hier het

verhaal vertelt  van
Dordrecht, als oudste

stad van Holland. Mocht
je na deze wandeling

meer willen leren over
de stad? Ga hier dan

zeker eens naar terug! 



Zou je liever

DE
LIEFDE
VAN JE
LEVEN
VINDEN

3
MILJOEN
KRIJGEN

A B



A

B

Wat is het beste en
het slechtste advies
wat je iemand hebt

gegeven?

Ben je op dit moment
blij met de dingen
waar jij je tijd aan

spendeert?

Op dit moment ben ik niet 100% blij met de

dingen waar ik mijn tijd aan spendeer. Ik ben wel

bezig om dat te veranderen. Dat is voor mij vooral

de balans tussen werk en plezier goed zien tehouden. ~Paulien 20 jaar

Beste advies: Blijf zoeken naar de dingen die je leuk vindt. De één doet er

waarschijnlijk langer over dan de ander, maar waarom vergelijken als het om

jou gaat? lekker boeiend. Vooral veel uitproberen in het leven, heb plezier en

geniet! Slechtste advies: Wees realistisch. Je bent niet uniek, want er zijn 1000

anderen die precies hetzelfde willen en zijn als jij. Dus get your shit together en

doe wat je moet doen. ~ Thijmen 19 jaar



Het Magazijn
RESTAURANT HET MAGAZIJN BEVINDT ZICH IN EEN HIPPE EN

VEEL BEZOCHTE WINKELSTRAAT; DE VOORSTRAAT. IN DE BUURT
IS ERG VEEL TE BELEVEN. VAN LEUKE WINKELS, MAAR JE KAN ER

OOK DIVERSE MUSEA BEZOEKEN. TOCH RADEN WIJ JOU HET
MEESTE AAN OM HET MAGAZIJN BINNEN TE STAPPEN. EEN HIPPE

PLEK VOOR EEN DRANKJE, HAPJE OF VOOR EEN PLEKJE IN DE
ZON IN DE BIERGARDEN. JE KAN ER TOT RUST KOMEN, MAAR OP

SOMMIGE AVONDEN OOK EEN DANSJE WAGEN. 
 

MOCHT JE HET NA JE HAPJE EN/OF DRANKJE NOG ZIN HEBBEN
OM TE WINKELEN? KIJK DAN OOK EVEN BOVEN. DAAR VIND JE

VERSCHILLENDE CONCEPTSTORES. JE KAN HET VAST AL RADEN,
MAAR DE HIPSTE CADEAUTJES VIND JE HIER! 



ENERGIEHUIS
Het Energiehuis is een
geliefd en één van de

belangrijkste podia in Zuid-
Holland. De oud

elektriciteitscentrale telt
maar liefst drie

verdiepingen, waar je
verschillende theater- en

concertzalen en drie
popzalen vindt. 

Ook wordt er binnen de 
 muren van het Energiehuis
veel aandacht besteed aan

opkomend talent. Zo vind je
binnen het Energiehuis ook

11 oefenruimtes voor
bands, 30 dansstudio’s,
ateliers en lesruimtes. 

 
Het Energiehuis is geopend
van 's morgens vroeg tot ’s
avonds laat. Het is echt een
plek waar je je verbeelding

en creativiteit kunt prikkelen
en vieren.



ZOU JE
LIEVER

ALS JE WATER ZIET,ALS JE WATER ZIET,ALS JE WATER ZIET,   
WORD JE ZEEZIEKWORD JE ZEEZIEKWORD JE ZEEZIEK   

ER STAAT ALTIJDER STAAT ALTIJDER STAAT ALTIJD   
EEN SPOTLIGHTEEN SPOTLIGHTEEN SPOTLIGHT   
OP JE GERICHTOP JE GERICHTOP JE GERICHT
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A

B

Als je terug in de tijd kon
gaan, welke situatie of
gebeurtenis zou je dan
graag nog eens willen

beleven?

Heb je ooit een droom of
doel gehad waar je niet
achteraan bent gegaan?

Zo ja, wat was dat en
wat weerhoud je ervan

om er niet alsnog
achteraan te gaan?

Ja, ik wilde altijd een zangeres worden, 
maar dat heb ik niet gedaan omdat 

iedereen zei dat ik zal falen.~Yuexin 16 jaar

Ik heb niet per se een situatie of gebeurtenis wat ik

zou willen herbeleven. Maar als ik terug kon gaan in

de tijd, dan zal ik terug gaan naar de basisschool

tijd. Dit omdat je toen geen verplichtingen had en

“zorgeloos” kon (buiten)spelen. 

~ Susan 19 jaar



KHOTINSKY

 Khotinsky is een bijzonder grand café met een unieke uitstraling

gelegen in het Energiehuis. Het open en gastvrije karakter van

Khotinsky maakt deze plek een fijne ontmoetingsplek. Je kan er

lunchen, dineren, maar  ook zeker borrelen.  Dat maakt het dan óók

the place to be voor bijvoorbeeld jouw verjaardag, een

vrijgezellenfeest, bedrijfsuitje en nog veel meer. 
 

Heb je besloten een voorstelling te bezoeken binnen het Energiehuis?

Dan raden wij het je zeker aan om hier eerst een hapje te eten of een

drankje te drinken.  



Kunstmin
Schouwburg Kunstmin is het theater van
Dordrecht. Hier kan je terecht voor een
concert of een theatervoorstelling. Vaak

wordt er gedacht dat er vooral veel oudere
Dordtenaren naar Kunstmin toe gaan, maar

wist je dat Snelle, Nienke Plas en bijvoorbeeld
Daniël Arends ook hun shows in Kunstmin

geven? Misschien is dat voor jou ook wel een
reden om dit bijzonder mooie gebouw eens
te bezoeken. Want bijzonder is het gebouw

zeker met haar theaterzaal, een kleinere
multifunctionele zaal en een theatercafé. 
Wist je dat? Kunstmin inmiddels ook zalen

heeft in het Energiehuis? Vergis je dus niet als
je een voorstelling boekt. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Theater_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dordrecht


JE LIEVER
ZOU

30 kilometer wandelen op je blote
voeten over lego blokjes

Al je eten wordt voortaan 
bestrooid met koriander

A
B



A

B

Wat is je
allergrootste

angst?

Hoeveel
mensen

vertrouw je? 

Mijn grootste angst is het niet voldoen aan de vaardigheden

en de kennis die ik nodig heb in mijn werkveld en daardoor

mensen minder goed kan helpen. Eigenlijk gebaseerd op een

angst om niet genoeg te zijn. Voor zowel werk als

vrienden/familie.

~ Bobbie 25 jaar

Ik zou zeggen niet heel veel? Waarschijnlijk een handje vol.~ Bibi 17 jaar



Christa's Cookies

Bij Christa’s Cookies kan je terecht voor Engelse en Amerikaanse
lekkernijen zoals taarten, bars en brownies. Je kan ervoor kiezen

om de lekkernijen mee naar huis te nemen of je kan plaats
nemen in de winkel onder het genot van een kop koffie of thee. 

Neem je daar plaats? Kies dan voor een heerlijke High Tea. 
Die is namelijk erg aan te raden! 

Bij Christa's Cookies wordt  alles ambachtelijk, met
pure/biologische ingrediënten en veel liefde gebakken en

gemaakt.



Het Dordrechts Museum is
opgericht in 1842 en is

daarmee een van de oudste
musea van Nederland. De

collectie bevat meer dan zes
eeuwen Nederlandse

schilderkunst. Van meesters
uit de Gouden Eeuw tot

eigentijdse kunstenaars. De
verzameling vormt het
uitgangspunt voor een

wisselende tentoonstellings-
en activiteitenprogramma.

Daarnaast kent het museum
een stadstuin. In deze tuin

kan je in de zomermaanden
vaak genieten van allerlei

artiesten. Dit omdat de tuin
dan omgetoverd wordt tot

een openluchttheater.  
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https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Eeuw_(Nederland)
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A

B

Wat is geluk 
voor jou?

Ben je gelukkig?

Geluk voor mij is als ik thuis ben met iedereen om

wie ik geef en die gelukkig zijn (wat ook zo is in

mijn geval gelukkig)

~ Lisanne 20 jaar

Nee, eigenlijk niet. Ik ben niet ongelukkig,
maar niet gelukkig denk ik...~ Eva 19 jaar



THE T BAR is het eerste café van Dordrecht waar je
heerlijk kunt genieten van Bubble Tea en Candy Bar

Milkshakes. 
 

Verfrissende melkachtige Bubble Tea met
tapiocaparels. Geniet van de bubbel T & Milkshakes in
meer dan 50 verschillende smaken! Framboos, mango,

chocolade en ga zo maar door!



T
H E

M O V I E S

ONDANKS EEN WERELD VOL NETFLIX, YOUTUBE, VIDEOLAND BLIJFT EEN

AVONDJE NAAR DE BIOSCOOP GELUKKIG TOCH NOG STEEDS EEN LEUK

UITJE. WANNEER JIJ DAT OOK VINDT, DAN IS THE MOVIES EEN ECHTE

AANRADER IN DORDRECHT. THE MOVIES IS EEN FILM HUIS MET EEN EEN

EIGEN PROGRAMMA; EEN MIX VAN ARTHOUSE- EN PUBLIEKSCINEMA. ZE

PRESENTEREN GRAAG FILMS DIE ONTSTAAN VANUIT EEN CREATIEVE

DADENDRANG VAN EEN REGISSEUR OF SCENARIOSCHRIJVER EN NIET

VANUIT ZAKELIJKE MOTIEVEN VAN EEN PRODUCENT.  DAT MAAKT THE

MOVIES NET EVEN ANDERS, DAN DAT JE WELLICHT VAN ANDERE

BIOSCOPEN GEWEND BENT. 



ZOU JE
LIEVER

A

B

De airco van je
auto de gehele
zomervakantie
niet gebruiken 

De gehele
zomervakantie 

op Uggs
doorbrengen 



A

B

Kunnen je wonden
helen als je doet alsof
er niks aan de hand

is?

Wie is de
belangrijkste 

persoon in 
je leven?

Nee, het zal op de meest onverwachte

momenten bij je op spelen

~ Damian 19 jaar

Mijn moeder! Ze is de persoon die ik het meeste vertrouw.~ Beau 19 jaar



R
ub
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RUBY’S Eten en Drinken is gespecialiseerd in Surinaamse
gerechten. Denk hierbij dan aan de heerlijke roti met
lamsvlees, de bekende pom of de zalige bojo. RUBY’S
heeft een dagschotel, waardoor je voor een kleiner

prijsje heerlijk Surinaams kan eten. Neem je het mee
naar huis?  Dat kan! Maar je kan ook plaats nemen in het

restaurant voor een heerlijke Surinaamse maaltijd en
een drankje.



Rutte heeft een lange historie; recepten zijn van
generatie op generatie doorgegeven. Waar men in de

vorige eeuw zocht naar goedkopere methodes en
grondstoffen, is die “vernieuwing” aan de familie Rutte
voorbij gegaan. Hierdoor zijn  de oude recepturen en

vakmanschap bewaard gebleven. Ook nu de
distilleerderij sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw

niet meer in handen is van de familie Rutte, wordt de
traditie in ere gehouden en distilleert men bij Rutte

nog steeds op dezelfde eigenzinnige wijze als
voorvader Simon dat toen deed.

RUTTE



Zou je liever

NOOIT 
MEER

GEBRUIK
MAKEN VAN
INSTAGRAM

A B

NOOIT 
MEER 

 GEBRUIK
MAKEN VAN

YOUTUBE



A

B

Hoe vaak zeg je dat
het dat het goed
gaat, terwijl het

eigenlijk niet goed
met je gaat?

 Ben je bereid jezelf
ongelukkig te voelen
voor het geluk van

iemand anders?

Hahahaha oh shit, vaak! Ik denk dat je over het algemeen

zegt: “ja, prima” ofzo en vooral als het iemand is die je

niet echt goed kent of als je eigenlijk geen zin hebt om te

praten. Super stom, want je kan ook gewoon zeggen: “ja,

niet zo goed maar wil er niet over praten.

~ Dixie 25 jaar

Ja.
~ Fauve 20 jaar



 

Kattencafé 
Stripe

Bij kattencafé Stripe
kan je in een

huiskamer sfeer
omringd door 8

katten, een kopje
koffie drinken of
gezellig lunchen. 

Toe aan een knuffel? 
Dan is dit de dus de

perfecte plek! 
 



Standbeeld van de
gebroeders De Witt

De gebroeders Johan en Cornelis de Witt werden op 20 augustus 1672 in Den
Haag door leden van de plaatselijke schutterij vermoord. De gebroeders

behoorden tot de bekendste Hollanders van hun tijd. De dubbele moord is
een van de meest gedenkwaardige aanslagen uit de geschiedenis van

Nederland. Het standbeeld van de gebroeders De Witt is een 20e eeuws
gedenkteken in de stad. Het beeld is opgericht ter nagedachtenis aan

raadspensionaris Johan De Witt en zijn broer Cornelis     de Witt. 
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Wat is de 
grootste les die je 

in je leven hebt
geleerd?

Wat zou je doen 
als je nog maar 

een week te 
leven hebt?

Mijn familie en vrienden zeggen dat ik van ze
houd en daarna naar een land reizen, waar ik

nog heel graag heen wil.~ Marijn 17 jaar

Mensen eerst leren kennen, voordat je

ze beoordeeld, maar ook voordat je ze

vertrouwd.

~ Ashley 23 jaar



BRUT

Brut Food & Wine Bar is een leuke
bestemming voor wine & food. Je vindt Brut

in het centrum van Dordrecht. Brut is
ontstaan uit een passie voor wijn. Brut neemt

je graag mee op reis over de hele wereld.
Een bezoek aan Brut Wine Bar is een

beleving waarbij ze je kennis laten maken
met de ‘’Brut feeling’’. Geniet van de

huiselijke sfeer, gastvrijheid en de mooie
stadstuin.

Wellicht heb je na deze
wandeling wel trek gekregen?
Klopt dat? Dan raden we het je

aan om een burger te gaan eten
bij de Burgerbar van Brut. Deze

bar vind je direct naast de
wijnbar. Hier eet je als je het
 ons vraagt de beste burgers 

van Dordrecht. 
Een echte aanrader dus!  



NOTITIES
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Bedankt voor het lopen van de route. 
We hopen dat je het leuk hebt gevonden &  

de wandeling een bijzondere en unieke
ervaring was. Wellicht zijn er

gedachtengangen, tips, quotes, ideeën
besproken die jij je wilt blijven herinneren?
Vergeet deze dan niet op te schrijven. Het
boekje biedt hier op de notitiepagina's de

ruimte voor. 
 

Mocht je het leuk vinden om ons nog te
laten weten hoe je de route hebt ervaren?

We vinden het leuk om van je te horen dat
kan via Instagram: 

@gedachtenroute _dordt 
Wellicht post je ook nog een leuke foto van

deze dag? Zou je dan
#gedachtenroute_dordt willen gebruiken?

Dan zien we jou nog een keer terug! 
 

Britney & Anouk



PARTNERS

En mede mogelijk gemaakt door 

het Preventie Akkoord van de gemeente Dordrecht



GEDACHTEN
ROUTE


