
Ontdek Utrecht samen met je zus!
Deel jullie belevingen & natuurlijk 
dé zussenfoto met Nijntje @Zussenboek

ZUSSENBOEK-ROUTE
1. Boekspot, ingang Hoog Catharijne, 
tegenover Australian ijsco.  
Noem een kinderboek waarin zussen  
de hoofdrol spelen.
 
2. Nijntje, Hoog Catharijne
Maak samen bij Nijntje een zussen- 
selfie. Welke zussen in het dierenrijk 
kennen jullie?
 
3. Amigo, Radboudkwartier 21 
(tegenover Nijntje), amigo.nl
Hoe heten de stiefzussen in het 
sprookje waar het muiltje een  
hoofdrol speelt?

4. De KunstSalon, Oudegracht 315, 
dekunstsalon.nl
Welke beroemde zussen in de  
kunsten kennen jullie?

5. Vollers 386, fashion & Lifestyle store, 
Oudegracht 386, vollers386.nl
Welk merk uit de collectie heeft te 
maken met zussen?
 
6. De Plaatboef, Oudegracht 306,  
@plaatboefutrecht
Vind platen van zingende zusjes.  
Welke andere musicerende zussen 
kennen jullie?

7. Sisters, Oudegracht 224,  
Sisters2dehands.nl
Hoelang bestaat Sisters?
 
8. Domtoren, Domplein 5, domtoren.nl
Deel jouw domste actie ooit met je 
zus(sen). Wat zijn zustersteden van 
Utrecht?

9. Boekhandel Broese,  
Stadhuisbrug 5, libris.nl/broese
Vind een boek met zussen in de 
hoofdrol.

10. Björn Borg, Bakkerstraat 22,  
bjornborg.nl
Hoe heten de beroemdste tennis- 
zussen? Welke andere sportende  
zussen ken jij?
 
11. SISSY BOY, Oudegracht 124-126,  
sissy-boy.nl
Wie was jouw sissy’s favorite boy? 
Welke jongen vond zij het allerleukste? 
En jij?

12. Flying Tiger, Oudegracht 118,  
nl.flyingtiger.com
Wat heeft deze winkel met Zussen-
boek-auteurs Stine & Lotte Jensen  
te maken?

13. Filmtheather ’t Hoogt, Hoogt 4, 
hoogt.nl
Welke films en TV-series kennen jullie  
waar zussen een hoofdrol spelen?  
Wat is jouw favoriet? 

14. Zussen, lobby-restaurant,  
Korte Jansstraat 23, zussen.com
Wat was jullie leukste uitje ooit samen?
  
15. Sussies vintage, Voorstraat 50 
sussiesvintage.com (Wip ook langs bij 
Puha en Klijs&Boon, Voorstraat 48 en 44)
Wie zitten gezusterlijk naast de mode-
ontwerpers en winkels in de Voorstraat?
 
Tip: Sis Bakery, Willem van Noortstraat 
180, sisbakery.nl
Niet te missen, maar wel iets off track. 

Deze Zussenroute is een initiatief van tweelingzussen en  
Zussenboek-auteurs: Lotte & Stine Jensen. Lees alles over  
zussen in het Zussenboek, het perfecte kado voor je zus!


