MEER WETEN OVER ALLE ACTIVITEITEN?
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Deze uitwaaier is mede mogelijk gemaakt door:

Wekelijks in oktober

IEDERE MAANDAG – JEDEN MONTAG – EVERY MONDAY
Windsurf introductiecursus – Anfängerkurs – Beginner course
Zeil-& Surfcentrum Brouwersdam, Ossenhoek 1 Ouddorp | €60,- | Aanmelden via receptie
Brouwersdam, 0111-671480 of info@brouwersdam.nl

IEDERE DINSDAG – JEDEN DIENSTAG – EVERY TUESDAY
11.00 – 13.00 uur
Golfsurfen
Surfschool Natural High, Westerweg 26 Ouddorp | 2 uur | €37,50 | max. 8 pers. per instructeur | inschrijven via golfsurf@natural-high.nl of kom langs in surfshop Ouddorp Duin
13.00 – 14.00 uur
Segway ParkTour 45 min
RentTourBuy, Westerweg 22 Ouddorp | € 15,- | +8 | aanmelden in de winkel of via
info@renttourbuy.nl
14.00 – 16.00 uur
Try To Rent Segway. Segway verhuur - Verleih-rent
RentTourBuy, Westerweg 22 Ouddorp | € 29,50 p.u. | +18 | aanmelden in de winkel of via
info@renttourbuy.nl

IEDERE WOENSDAG – JEDEN MITTWOCH – EVERY WEDNESDAY
10.00 – 13.00 uur
Try To Rent Segway. Segway verhuur - Verleih-rent
RentTourBuy, Westerweg 22 Ouddorp | € 29,50 p.u. | +18 | aanmelden in de winkel of via
info@renttourbuy.nl
13.00 – 14.00 uur
Segway ParkTour 45 min
RentTourBuy, Westerweg 22 Ouddorp | € 15,- | +8 | aanmelden in de winkel of via
info@renttourbuy.nl
14.00 – 15.00 uur
Oxboard PlayGround (Oxboard/Hoverboard Clinic)
RentTourBuy, Westerweg 22 Ouddorp| € 15,- p.u.| +8 | aanmelden in de winkel of via
info@renttourbuy.nl

IEDERE DONDERDAG – JEDEN DONNERSTAG – EVERY THURSDAY
10.00 – 11.00 uur
Circuittraining bij Ouddorp Duin - Small group work-out
€10,- | +16 | Min. 5 deelnemers | Trek buitensportschoenen en sportkleding aan | Neem iets
te drinken en een handdoek mee! | Aanmelden via robspersonaltraining.nl/contact of via de
receptie van Ouddorp Duin
11.00 – 13.00 uur
Golfsurfen
Surfschool Natural High, Westerweg 26 Ouddorp | 2 uur | €37,50 | max. 8 pers. per instructeur | inschrijven via golfsurf@natural-high.nl of kom langs in surfshop Ouddorp Duin

IEDERE VRIJDAG – JEDEN FREITAG – EVERY FRIDAY
19.30 – 20.45 uur
Bootcamp bij Ouddorp Duin
€10,- | +16 | Min. 5 deelnemers | Trek buitensportschoenen en sportkleding aan en neem
iets te drinken mee! | Aanmelden via robspersonaltraining.nl/contact of via de receptie van
Ouddorp Duin

IEDER ZATERDAG – JEDEN SAMSTAG – EVERY SATURDAY
10.00 – 11.30 & 13.00 – 14.30 uur
SUP clinic
Surfschool Natural High, Westerweg 26 Ouddorp | 1,5 uur | €20,- | max. 10 pers. per
instructeur | inschrijven via golfsurf@natural-high.nl of kom langs in surfshop Ouddorp Duin
10.00 – 11.30 & 13.00 – 14.30 uur
Powerkite clinic
Surfschool Natural High, Westerweg 26 Ouddorp | 1,5 uur | €20,- | max. 10 pers. per
instructeur | inschrijven via golfsurf@natural-high.nl of kom langs in surfshop Ouddorp Duin
10.00-12.00 & 13.00-15.00 13.00 – 15.00 uur
Golfsurfen
Surfschool Natural High, Westerweg 26 Ouddorp | 2 uur | €37,50 | max. 8 pers. per instructeur | inschrijven via golfsurf@natural-high.nl of kom langs in surfshop Ouddorp Duin
10.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00 uur
Longboard clinic
Surfschool Natural High, Westerweg 26 Ouddorp | 1 uur | € 15,- | max. 8 pers. per instructeur | inschrijven via golfsurf@natural-high.nl of kom langs in surfshop Ouddorp Duin

Iedere dag om 8 uur open met
elke morgen vers gebakken broodjes!
Westerweg 34, 3253 LX Ouddorp

Wekelijks in oktober
13.00 – 13.30 uur
Peuterlessen Ponyrijden – Pony reiten für Kleiner – pony ride for Todlers
Leeftijd. 3 tot 6 jaar | €7,50 (30 min.) | Stal h’t Kacheltie | Oudelandseweg 49 | Aanmelden via
06-22700788
13.00 – 14.30 uur
Longboard clinic
Zeil- en Surfcentrum Brouwersdam, Ossenhoek 1 Ouddorp | €17,50 (incl. materiaal) |
Aanmelden via receptie Brouwersdam, 0111-671480 of info@brouwersdam.nl
14.00 – 15.00 uur
Boogschieten – Pfeil und Bogen schießen – Bow and arrow shooting
Ouddorp Duin | €10,- | Aanmelden via receptie Ouddorp Duin
15.00 – 16.30 uur
Mekkerstee-Tour met Segway
RentTourBuy, Westerweg 22 Ouddorp | € 47,50 | +16 | aanmelden in de winkel of via info@
renttourbuy.nl
18.00 – 19.30 uur
Kampvuur – Lagerfeuer – Campfire
Ouddorp Duin

IEDERE ZONDAG – JEDEN SONNTAG – EVERY SUNDAY
Expositie schilderijen en keramiek – Kunst Ausstellung – Art exhibition
Strandtheater Houten Kaap, Westerweg 28 Ouddorp
10.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00 uur
Longboard clinic
Surfschool Natural High, Westerweg 26 Ouddorp | 1 uur € 15,- max 8 pers. per instructeur
| inschrijven via golfsurf@natural-high.nl of kom langs in surfshop Ouddorp Duin
10.00 – 12.00 & 13.00 – 15.00 uur
Golfsurfen
Surfschool Natural High, Westerweg 26 Ouddorp | 2 uur | €37,50 | max 8 pers. per instructeur
| inschrijven via golfsurf@natural-high.nl of kom langs in surfshop Ouddorp Duin
10.00 – 11.30 & 13.00 – 14.30 uur
SUP clinic
Surfschool Natural High, Westerweg 26 Ouddorp | 1,5 uur | €20,- | max. 10 pers. per instructeur | inschrijven via golfsurf@natural-high.nl of kom langs in surfshop Ouddorp Duin
10.00 – 11.30 & 13.00 – 14.30 uur
Powerkite clinic
Surfschool Natural High, Westerweg 26 Ouddorp | 1,5 uur | €20,- | max. 10 personen per
instructeur | inschrijven via golfsurf@natural-high.nl of kom langs in surfshop Ouddorp Duin
11.00 – 12.00 uur
Oxboard PlayGround
RentTourBuy, Westerweg 22 Ouddorp| + 8 | €15,- p.u. | aanmelden in de winkel of via
info@renttourbuy.nl

1 t/m 15 oktober
ZONDAG – SONNTAG – SUNDAY 1 OKTOBER
16.00 uur
Opening Expositie “Kunst in de Kaap”
met muziek van Sax’a’holic – Eröffnung Kunst Austellung –
Opening art exhibition.
Strandtheater Houten Kaap, Westerweg 28 Ouddorp
13.00 – 15.00 uur
Ponyrit door Stal h’t Kacheltie – Pony reiten – Pony ride
Ouddorp Duin | €1,- per rit
Omgevingstip: Zondag 1 oktober van 12.00 tot 17.00 uur
WijnSpijs Wandeling in Hellevoetsluis
Wandel langs 5 restaurants en geniet van 5 culinaire hoogstandjes en een
bijpassend glas wijn.

WOENSDAG – MITTWOCH – WEDNESDAY 4 OKTOBER
15.00 uur
Lezing Hans Dammers: 1000 jaar Muziekgeschiedenis – Vortrag – Lecture
De Overkant, Dijkstelweg 33 Ouddorp | € 7,50 (inclusief consumptie) | Tickets via VVV
Ouddorp: 0187-681789

Terras – Restaurant – Take away
7 dagen in de week geopend vanaf 11.00 uur

Westerweg 38, 3253 LX Ouddorp | T. 0187 – 745410

DONDERDAG – DONNERSTAG – THURSDAY 5 OKTOBER
10.00 – 12.00 uur
Wandeling Kwade Hoek – Spaziergang – Walk
Aanmelden voor 4/10, 16.00 uur via receptie Ouddorp Duin of info@houtenkaap.nl

ZATERDAG – SAMSTAG – SATURDAY 7 OKTOBER
09.00 – 15.30 uur
Boerderijfair voor goed doel – Bauernmarkt – Farm fair
Steenweg 2 Ouddorp

ZONDAG – SONNTAG – SUNDAY 8 OKTOBER
14.00 uur
Lezing KunstPlus door kunstenares Mirian
Zimmerman – Vortrag – Lecture
Houten Kaap, Westerweg 28 Ouddorp | €10,- (incl. 1 consumptie) | Aanmelden via
info@houtenkaap.nl

WOENSDAG – MITTWOCH – WEDNESDAY 11 OKTOBER
14.00 uur
Kindermiddag bij A Seal Zeehondenopvang – Kindernachmittag – Kid’s afternoon
Haringvlietplein 3A, Stellendam| € 6,50 (tot 14 jaar)/ 10% korting (volw.)

DONDERDAG – DONNERSTAG – THURSDAY 12 OKTOBER
10.00 – 12.30 uur
Fietstocht naar Goedereede – Fahrrad Tour – Bicycle tour
Ouddorp Duin | €10,- (incl. koffie & gebak) | Aanmelden voor 11/10, 16.00 uur via receptie
Ouddorp Duin of info@houtenkaap.nl
10.00 – 18.00 uur
DAM-X event. Start European Freestyle Pro Tour windsurfen
(EK freestyle windsurfen) Shows, food & boardsport market & div. activiteiten
Zeil-& Surfcentrum Brouwersdam | Info: 0111-671480/ info@dam-x.com | www.dam-x.com

VRIJDAG – FREITAG – FRIDAY 13 OKTOBER
10.00 – 18.00 uur
DAM-X event. Start European Freestyle Pro Tour windsurfen
(EK freestyle windsurfen) Shows, food & boardsport market & div. activiteiten
Zeil-& Surfcentrum Brouwersdam | Info: 0111-671480/ info@dam-x.com | www.dam-x.com
19.00 – 23.00 uur
Friday Night Event at DAM-X event. Food & boardsport market, night show,
muziek & activiteiten voor het goede doel (A Seal)
Zeil-& Surfcentrum Brouwersdam | Info: 0111-671480/info@ dam-x.com | www.dam-x.com

ZATERDAG – SAMSTAG – SATURDAY 14 OKTOBER
10.00 – 18.00 uur
DAM-X event. Start European Freestyle Pro Tour windsurfen
(EK freestyle windsurfen) Shows, food & boardsport market & div. activiteiten
Zeil-& Surfcentrum Brouwersdam | Info: 0111-671480/ info@dam-x.com | www.dam-x.com
16.00 uur & 17.00 uur
Segway ParkTour 45 min
RentTourBuy, Westerweg 22 Ouddorp | € 15,- | +8 | aanmelden in winkel of via info@renttourbuy.nl

ZONDAG – SONNTAG – SUNDAY 15 OKTOBER
14.00 – 16.30 uur
Chocolade workshop – Schokoladen-workshop – Chocolate workshop
Houten Kaap, Westerweg 28 Ouddorp | Voor 13/10 aanmelden via info@houtenkaap.nl
Omgevingstips:
Roze Zondag, Flamingo’s Spotten in de Grevelingen – Flamingo tour
Natuurexcursie onder begeleiding van een boswachter van Staatsbosbeheer.
Info: www.ivn.nl/grevelingenweek-2017/activiteiten
10.00 – 16.00 uur
DAM-X event. Start European Freestyle Pro Tour windsurfen
(EK freestyle windsurfen) Shows, food & boardsport market & div. activiteiten
Zeil-& Surfcentrum Brouwersdam | Info: 0111-671480/ info@dam-x.com | www.dam-x.com

16 t/m 30 oktober
WOENSDAG – MITTWOCH – WEDNESDAY 18 OKTOBER
Omgevingstip: 18 t/m 21 oktober
Grote kermis in het centrum van Middelharnis
10.00 – 12.00 uur
Herfsttocht paddenstoelen en vogeltrek met Natuurmonumenten –
Herbst-tour – Autumn walk
Ouddorp Duin | Voor 16/10 aanmelden via receptie Ouddorp Duin of info@houtenkaap.nl

DAM-X EVENT

European freestyle windsurﬁng championchip | Tow-in | Boardsport & Food
market | Friday Night Event | Dam-X funrace | Various clinics | party
Brouwersdam | 12 t/m 15 oktober 2017

14.00 – 16.00 uur

Ponyrit door Stal h’t Kacheltie – Pony reiten – Pony ride
Ouddorp Duin | €1,- per rit
19.30 uur

Filmhuis Film in de Overkant: Layla M. – Spiefilm – Movie
De Overkant, Dijkstelweg 33 Ouddorp | €7,50 | Tickets via VVV Ouddorp: 0187-681789

DONDERDAG – DONNERSTAG – THURSDAY 19 OKTOBER
10.00 – 12.00 uur

Wandeling Kwade Hoek – Spaziergang – Walk
Ouddorp Duin | Aanmelden voor 18/10, 16.00 uur via receptie Ouddorp Duin of
info@houtenkaap.nl
15.00 – 16.30 uur

Pompoenlantaarns maken – Kürbislaternen machen – Making ‘jack-o’-lanterns’
Ouddorp Duin | €4,- | Aanmelden voor 17/10, 12.00 uur via receptie Ouddorp Duin of
info@houtenkaap.nl

ZATERDAG – SAMSTAG – SATURDAY 21 OKTOBER
15.00 uur & 16.00 uur
Segway ParkTour 45 min
RentTourBuy, Westerweg 22 Ouddorp | € 15,- | +8 | aanmelden in winkel of via
info@renttourbuy.nl
21 of 22 oktober (afhankelijk van de wind)
Man of the Dam - freestyle kitesurf contest
Natural High | Brouwersdam

ZONDAG – SONNTAG – SUNDAY 22 OKTOBER
10.00 – 13.00 uur
Workshop KunstPlus: Potjes draaien – Töpferkunst Kurs – Pottery workshop
Voor volwassenen en kinderen o.l.v. Dorien Weltevrede. Houten Kaap, Westerweg 28
Ouddorp | €25,- (incl. materiaal) | Aanmelden via info@houtenkaap.nl

WOENSDAG – MITTWOCH – WEDNESDAY 25 OKTOBER
14.00 – 16.30 uur
Chocolade workshop – Schokoladen-workshop – Chocolate workshop
Houten Kaap, Westerweg 28 Ouddorp | Voor 23/10 aanmelden via info@houtenkaap.nl

DONDERDAG – DONNERSTAG – THURSDAY 26 OKTOBER
10.00 – 12.30 uur
Fietstocht naar Goedereede met koffie & gebak– Fahrrad Tour – Bicycle tour
Ouddorp Duin | €10,-| Aanmelden voor 25/10, 16.00 uur via receptie Ouddorp Duin of
info@houtenkaap.nl

ZATERDAG – SAMSTAG – SATURDAY 28 OKTOBER
Start 15.00 uur & 16.00 uur
Segway ParkTour 45 min
RentTourBuy, Westerweg 22 Ouddorp | € 15,- | +8 | aanmelden in winkel of via
info@renttourbuy.nl
19.30 – 2.00 uur
Legends of Rock met Way Beyond, Van Beukenstein en Voltage
– Live Musik – Live Music
Sporthal Dorpstienden Ouddorp | €20 | Tickets via: waybeyondevents.nl
28 of 29 oktober (afhankelijk van de wind)
Man of the Dam - freestyle kitesurf contest
Natural High | Brouwersdam

ZONDAG – SONNTAG – SUNDAY 29 OKTOBER
14.00 – 17.00 uur

Workshop KunstPlus: schilderen met acryl op paneel – Malkurs –
Painting workshop
O.l.v. Mirian Zimmerman. Houten Kaap, Westerweg 28 Ouddorp | €25,- (incl. materiaal) |
Aanmelden via info@houtenkaap.nl

Alle activiteiten van Ouddorp Duin staan uitgebreid beschreven op de website:
ouddorp-duin.nl/doen

Hier vind je ook alle informatie m.b.t. tijden, inschrijven en locaties.
Westerweg 18-40, 3253 LX Ouddorp | Tel. 0187 700 222

Clinics
Alle informatie met m.b.t. tijden, inschrijven en locaties is te vinden op de website van
Ouddorp Duin: ouddorp-duin.nl/doen.

NATURAL HIGH SURFSCHOOL OUDDORP DUIN | WESTERWEG 26 OUDDORP
Golfsurfen
Liggend in het water kijk je achterom. Je voelt het water stijgen. Dit is het moment...
peddelen! Golfsurfen is een onbeschrijfelijk gevoel dat je moet meemaken. Natural High
geeft surflessen voor elk niveau en leeftijd.
Ouddorp Duin | za + zo 10.00-12.00 en 13.00-15.00 uur & di + do 11.00 – 13.00 uur | 2 uur
€37,50 | Zwemdiploma vereist
Longboard (skate)
Ouddorp Duin | za + zo 10.00 – 12.00 en 13.00 - 15.00 uur | 1 uur | €15,Suppen
De Noordzee leent zich uitstekend om SUP te beoefenen. Je staat hierbij op een groot surfboard en gebruikt een lange peddel waarmee je het board voortbeweegt. Omdat je continu
op je plank moet balanceren, gebruik je al je spieren om te blijven staan.
Ouddorp Duin | za + zo 10.00 – 11.30 en 13.00 – 14.30 uur | 1,5 uur | €20,- | 7+ jaar
Powerkiten
Op het strand ga je de strijd aan met de wind en een krachtige vlieger. Wat is het fantastisch
om te spelen met de elementen van de natuur! De instructeur geeft tips en het gaat al snel
gemakkelijker. Nu is het tijd om de eerste tricks te leren. Powerkiten is een toegankelijke
activiteit en geschikt voor jong en oud.
Ouddorp Duin | za + zo 10.00 – 11.30 en 13.00 – 14.30 uur | 1,5 uur | €20,Verhuur
Heb je zin om te surfen maar zelf geen board of geen wetsuit? Bij Surfschool Natural High is
er altijd voldoende materiaal om te verhuren. Hier heb je keuze uit softtops in verschillende
maten maar ook verschillende performance boards en wetsuits. Ook hebben we verschillen
de skate(long)boards in de verhuur. Kom gezellig langs in de surfshop. We helpen je graag!
Natural High heeft 2 locaties: bij Ouddorp Duin en op de Brouwersdam. Het strand aan de Brouwersdam is één van Nederlands breedste en meest uitgestrekte stranden en de mogelijkheden tot
strand- en wateractiviteiten zijn hier eindeloos:
• golfsurfen
• blokarten
• kitebuggyen

• kitesurfen
• suppen
• yoga

• bootcamp

ROB’S PERSONAL TRAINING | DELTAGEUL 9 STELLENDAM
Bootcamp
Tijdens deze bootcamp ga je kleine stukjes hardlopen en doe je verschillende fitnessoefeningen in de natuur en op het strand. Conditie, kracht, snelheid en souplesse staan centraal.
16+ jaar | Trek buitensportschoenen en sportkleding aan | Min. 5 deelnemers | €10,- per les
Neem iets te drinken mee!
Circuittraining (Small group training)
De Small Group Trainingen zijn professionele work-outs met een kleine groep mensen onder
begeleiding van een Personal Trainer. Tijdens de circuittrainingen train je heel je lichaam en
ligt de focus op vetverbranding, coördinatie, spierversterking en uithoudingsvermogen.
16+ jaar| Trek buitensportschoenen en sportkleding aan | Max. 10 deelnemers
€10,- per les | Neem iets te drinken mee! En vergeet je handdoek niet
Personal training
Een structurele, één op één functionele fitnessbegeleiding door een gediplomeerd Personal
Trainer. Door de persoonlijke begeleiding blijf je gemotiveerd en kun je gericht werken aan
persoonlijke doelen.
De kosten voor personal training is afhankelijk van afnames en aantal personen. Voor meer
informatie: www.robspersonaltraining.nl

RENTTOURBUY | WESTERWEG 22 OUDDORP
Oxboard Playground
Do the Oxboard! In deze clinic leer je op een speelse manier de ultieme gadget van dit
moment beheersen. Na een uitgebreide instructie zal je met oefeningen je skills opbouwen
zodat je aan het einde van de clinic het hoverboarden helemaal onder de knie hebt.
Ouddorp Duin | 1 uur | €15,- | 8+ jaar
Segway tours
Tour onder begeleiding van een gids op je eigen Segway door Ouddorp Duin of het uitgestrekte duingebied van Ouddorp. Kijk uit over de duinen, de zee en al het andere natuurschoon dat dit gebied te bieden heeft. Wie weet komen jullie nog wilde dieren tegen!
Ouddorp Duin | v.a. 45 min | v.a. €17,50 | v.a. 8 jaar

Clinics
SURFSCHOOL SURFKARAVAAN OUDDORP | STRAND ’T FLAUWE WERK
Surf Beach Bootcamp
Wil je weer helemaal fit beginnen aan het nieuwe surfseizoen of je conditie een boost
geven? Doe dan een keer mee aan onze surf bootcamp op het strand. Tijdens de bootcamp
doen we oefeningen op basis van kracht, snelheid en uithoudingsvermogen wat erg belangrijk is voor elke surfer.
Iedere maandag avond | €12,50 pp | v.a. 4 personen | Aanmelden via +31 683 085 020
Downhill longboard skaten
Heb je altijd al eens willen leren longboarden? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Leer
de juiste technieken en maak samen met een van onze instructeurs een tocht door de
duinen van Ouddorp.
Iedere woensdag avond | €12,50 pp | v.a. 4 personen | Aanmelden via +31 683 085 020

ZEIL- EN SURFCENTRUM BROUWERSDAM | OSSENHOEK 1 OUDDORP
Windsurfen
Leer de basistechnieken van het windsurfen onder de knie te krijgen, je niveau te verbeteren of hele toffe freestyle moves te maken! Aanmelden voor een surfles kan zowel individueel als met anderen. De groepslessen worden samengesteld aan de hand van leeftijd, taal en
niveau; dat is wel zo gezellig én zo leer je het meest!
Benieuwd of windsurfen iets voor jou is? Meld je dan aan voor deze introductiecursus.
ma | 2,5 uur | €60,- (incl. materiaal) | Aanmelden via 0111-671480 of info@brouwersdam.nl
Heb je de smaak na een introductiecursus helemaal te pakken of weet jij al zeker dat windsurfen helemaal jouw ding is? Geef je op voor de beginnerscursus.
4 x 2,5 uur | €185,- (incl. materiaal) | Aanmelden via 0111-671480 of info@brouwersdam.nl

De herintrederscursus is jouw kans om het windsurfen weer op te pakken.
2 uur | €70,- (incl. kopje koffie en materiaal) | Aanmelden via 0111-671480 of info@brouwersdam.nl
Het is ook mogelijk om windsurfmateriaal te huren als je gewoon lekker zelf wilt windsurfen
(v.a. €17,50 per uur).
Zeilen
Kom varen bij de Brouwersdam. Voor elke leeftijd of vaarstijl bieden we
een passende cursus. Onze gediplomeerde & enthousiaste instructeurs
leren je de basis van het zeilen onder de knie te krijgen en helpen jou je
niveau te verbeteren!
Min. 2,5 uur | v.a. €140,- | Aanmelden via 0111-671480 of
info@brouwersdam.nl
Het is ook mogelijk om een zeilboot te huren als u voldoende zeil ervaring hebt.
Dit kan vanaf €18,50
Waterjump
Brouwersdam Waterjump, zo spannend en uitdagend als het klinkt, zo
is het ook! Op deze schans, die 8 meter hoog, 25 meter lang en 5 meter breed is, oefenen
waaghalzen adembenemende sprongen op het water. Niet zo’n stunter? Iedereen gaat op
zijn eigen tempo en manier van de schans af.
V.a. 1 uur |v.a. €11,- |6+ jaar | zwemdiploma vereist
Aanmelden via 0111-671480 of info@brouwersdam.nl

STAL H’T KACHELTIE | OUDELANDSEWEG 49 OUDDORP
Paard-/Ponyrijden
• Groepslessen
€ 14,- per les

• Kinderfeestjes
• Poetslessen

• Privélessen
€ 15,- per 30 min.

Meer informatie en reserveren via: 06 -22 70 07 88

• Ponykampen
(in vakanties)

PROGRAMMA STRANDTHEATER

07okt.
ZATERDAG
SAMSTAG – SATURDAY

13.00 uur

WC monster

Kindertheater
5+ | €12,50

11.00 uur

Dikkie Dik en de taart
kindertheater
2+ | €8,50

15 okt.

ZONDAG
S O N N TAG – S U N DAY

17okt.

DINSDAG

15.00 uur

Vaiana

kinderfilm (NL)
€6,50

D I E N S TAG –T U E S DAY

19.00 uur

Roofvogelshow

€6,50

20 okt.
VRIJDAG

F R E I TA G – F R I D AY

28 okt.
ZATERDAG

15.00 uur

The Good Dinosaur
kinderfilm (NL)
€6,50

SAMSTAG – SATURDAY

Verwacht in november:
4-11 Kindervoorstelling Nijntje op de fiets (2+)
10-11 Mentalist Timon Krause
18-11 Cabaretier Max van den Burg

TICKETS VERKRIJGBAAR VIA

www.houtenkaap.nl
Voor en na de kindervoorstellingen en films is er nog meer leuks te doen in
de Houten Kaap. Mis het niet en kom op tijd!
Strandtheater Houten Kaap | Westerweg 28 Ouddorp | www.houtenkaap.nl | info@houtenkaap.nl

