


  

tussen Dordrecht en Gorinchem

Urenlang genieten...
Denk aan... en je vindt het in de Graanbuurt!
Op een steenworp afstand van vestingstadje Gorinchem en 
de historische havens van Dordrecht vind je misschien wel de 
leukste buurt van Nederland: de Graanbuurt. 
Volg het riviertje de Giessen en een heerlijk dagje uit ligt in het 
verschiet. Telefoon uit, relax, tijd voor jezelf! 
Snuffelen, ronddolen, neerstrijken op een van de terrasjes: de 
Graanbuurt brengt bij binnenkomst direct een vakantiegevoel.   
De Graanbuurt is een avontuur van ontdekken, kijken, beleven  
en inspiratie opdoen. Hier kun je wegmijmeren in de tijd 
van weleer, uren shoppen tussen van alles en nog veel meer,      
kennismaken met nieuwe trends, stijlen en producten of je 
laten verrassen door de ‘smaken uit de streek’ uit eigen 
keukens en bij onze ambachtelijke proeverijen. 
Het rijke aanbod aan snuffelpandjes, mooie zaken en 
horecavoorzieningen, samen met de grote collectie blikken 
speelgoed, de oude smidse, de kruidenierswinkel uit de jaren 
vijftig en de verdere zolderschatten in de graanmaalderij   
bomvol ‘twenties till sixties’ items en de Giessen beleven vanaf 
het water staan garant voor iets waar je weer snel naar terug 
wilt. Doen... welkom in de Graanbuurt!

Tip voor clubs: oldtimer, rally, fiets, brommer, motor, 
wandelsport... de Graanbuurt is de ideale pitstop-, start- en 
aankomstplek.

Openingstijden:
donderdag, vrijdag, zaterdag van 10:00 tot 17:00 uur

Voor evenementen en extra koopdagen en -avonden:
Brocantefairs, LadiesNights, Midzomeren aan de Giessen, 

Kerst in de Graanbuurt en nog veel meer 
raadpleeg de agenda op de website.

.

Geniet urenlang in de winkelstraatjes en historische panden 
van de Graanbuurt, in een decor van oude geveltjes en de 

markante stoomgraanmaalderij, gelegen aan de 
schilderachtige oevers van het riviertje de Giessen. 

Brocante, lifestyle, food, fashion, kunst, 
oude bouwmaterialen, classic bikes, horeca en nog veel meer.

Doetseweg 34 -51     3381 KE Giessenburg
e-mail: info@graanbuurt.nl   web: graanbuurt.nl


