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Rond Uit Dordrecht Fietsvierdaagse
Beste fietsers
In deze Ronduit de laatste nieuwtjes van alweer de vijfde editie

Fietsen en cultuur snuiven
Behalve fietsen bieden we ook een programma waarin u cultuur kunt opsnuiven. Op vertoon
van uw passe-partout krijgt u korting bij het Dordrechts Museum, het Huis Van Gijn, het
Nationaal Medisch Museum en Het Hof van Dordrecht.

Dordrechts Museum
In het Dordrechts Museum is in de periode van de
fietsvierdaagse een interessante tentoonstelling te zien:
Tentoonstelling Een Koninklijk Paradijs – Aert Schouman
en de verbeelding van de natuur
Koningin Máxima opende op 18 februari 2017 de
tentoonstelling Een koninklijk Paradijs – Aert Schouman en de
verbeelding van de natuur. Het mooiste werk van
dierenschilder Aert Schouman (1710-1792) komt samen in
een tentoonstelling voor kunst- en natuurliefhebbers.
Absoluut hoogtepunt vormt de complete kamerbeschildering van Willem V uit Huis ten Bosch
met daarop zijn bijzondere dierenverzameling. Deze ‘kamer in het rond’ is onlangs
gerestaureerd en in het Dordrechts Museum nog één keer te bewonderen, voordat ze weer
binnen de muren van het toekomstige woonpaleis van koning Willem-Alexander en koningin
Máxima verdwijnt.

Huis Van Gijn
Het huis van de Dordtse notabele Simon van
Gijn, gelegen aan de Nieuwe Haven 30, is te
bezichtigen. De rijke inrichting is nog geheel
zoals ze in 1889 aan Dordrecht is nagelaten.
In de interactieve expositie Thuis in de tijd van
Simon van Gijn maakt u kennis met allerlei
aspecten uit de tijd waarin hij leefde

Het Hof van Nederland
In Het Hof van Nederland, gelegen op
toepasselijk Hof 6, werd in 1572 tijdens de
Eerste Vrije Statenvergadering de basis gelegd
voor het huidige Koningkrijk Nederland. In dit
nieuwe museum, dat op de de eerste
Koningsdag in 2015 werd geopend door Koning
Willem-Alexander, beleeft u deze geschiedenis
opnieuw, bent u er zelfs onderdeel van. Ook
wordt het verhaal van Dordrecht als oudste stad
van Holland verteld.
.

Nationaal Medisch Museum
Het Nationaal Medisch Museum ligt recht
tegenover het historische stadhuis, op
Stadhuisplein 2 en 3. In dit museum wordt de
medische wereld op een ludieke wijze
tentoongesteld. U ziet hier prachtige historische
en moderne items die geflankeerd worden door
karikaturen van dokters, verpleegkundigen,
grappige prenten en boeiende
wetenswaardigheden.

Nationaal Baggermuseum Sliedrecht
Bij de stempelpost in het Nationaal
Baggermuseum is op 31 mei een verkoop van
allerlei leuk oud spul.
Brocantemaatjes heeft van alles, maar neemt
deze dag vooral klein spul mee, wat op de fiets
eenvoudig meegenomen kan worden.
Een antiek mutsje, een prachtig oud Frans
lijstje, een vrolijk emaille kannetje, een
charmant theepotje...
Voor elk wat wils! Een deel van het assortiment
is te vinden op Pinterest, via het bord
Brocantemaatjes.

Waterbus
De Waterbus zorgt alweer voor het vijfde jaar
voor het vervoer over water in de Drechtsteden
en Rotterdam. De dienstregeling van de
Waterbus wordt elk jaar weer uitgebreid. Dat
biedt dit jaar weer extra kansen voor
deelnemers om met weinig fietskilometers in de
benen toch ver te komen. Dit is mogelijk op
vertoon van de passe-partout en op de eerste
dag met behulp van het inschrijfbewijs dat na
de inschrijving op internet automatisch wordt toegezonden.

Wedstrijd
We willen tijdens de vijfde editie nog meer deelnemers. Daarom vragen we iedereen om de
berichten van Rond Uit Dordrecht op facebook te delen. Onder de delers wordt na afloop van
Rond Uit Dordrecht een prijs verloot.

Overnachten
Ook dit jaar is het weer mogelijk voor campers
en caravans gebruik te maken van de
faciliteiten van het Riwal Hoogwerkersstadion.
Reserveren hiervoor kan via de website van
Rond Uit Dordrecht.

Cinema the Movies
Uitrusten na het fietsen en tegelijk iets zien van
het centrum van Dordrecht is niet onbelangrijk.
Tijdens het evenement kan er daarom, op
vertoon van het Passe-Partout met een korting
van € 2,50, een bezoek worden gebracht aan
een van de voorstellingen in de Movies in de
Nieuwstraat. Wat er dan wordt vertoond is nog
onbekend.

Inschrijven
Inschrijven is vanaf 1-1-2017 mogelijk via de website
www.ronduitdordrecht.nl
Wij stellen het zeer op prijs als u ‘Rond Uit Dordrecht’ extra
onder de aandacht van andere fietsers wilt brengen om zo het
aantal inschrijvers te vergroten.

Informatie
Voor actuele informatie en nieuws verwijzen we u naar onze website en facebookpagina.
We hopen ook snel iets van u iets te horen.
Dit kan door u in te schrijven.
Met vragen kan er altijd contact met ons worden opgenomen via info@ronduitdordrecht.nl
We maken er dan samen met u weer een gezellige, duurzame, mooie en sportieve week
van.

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u webmaster@ronduitdordrecht.nl toe aan uw adresboek.

