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PROGRAMMA STRANDTHEATER

Clinics

MEER WETEN OVER ALLE ACTIVITEITEN?

OUDDORP-DUIN.NL

Kijk op ouddorp-duin.nl/doen voor een compleet overzicht van alle clinics die
plaatsvinden op Ouddorp Duin en in de directe omgeving.

07apr.

Z ATE RDAG

SAMSTAG – SATURDAY

11.00 uur

Ik zou wel een kindje lusten
Joes Boonen
kindertheater
3+ | € 8,50

Een gevarieerd optreden waarbij de kinderen luidkeels mee
kunnen zingen en dansen! En ook al is het een beetje spannend,
de krokodil bijt misschien in je bil... er worden geen kindjes
opgegeten.

20.30 uur

Manchester by the Sea

film voor volwassenen
€ 6,50

april

12apr.

2018

DONDER DAG

DONNERSTAG – THURSDAY

Na het plotselinge overlijden van zijn oudere broer wordt Lee
Chandler aangesteld als voogd voor diens zoon. Lee keert terug
naar zijn geboortedorp om voor hem te zorgen.
NATURAL HIGH SURFSCHOOL OUDDORP DUIN | WESTERWEG 26 OUDDORP
Suppen in het zwembad
Leer suppen in het zwembad van Ouddorp Duin. 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.
Zo 8.30 – 10.00 uur | € 20,- | Zwemdiploma vereist | max. 8 deelnemers | Voor zaterdag 17.00 uur inschrijven via golfsurf@natural-high.nl of kom langs in surfshop
Suppen
Vanuit Hawaii verovert suppen (Stand Up Paddling) de wereld. De Noordzee leent
zich uitstekend om SUP te beoefenen. 1,5 uur | € 25,- | 7+ jaar | Zwemdiploma vereist

20.00 uur

Italiaanse avond

Alberto Napolitano
& Clementine
€ 25,- (incl. consumptie)

14apr.

Z ATE RDAG

SAMSTAG – SATURDAY

Gezellige avond met Italiaanse chansons van Alberto
Napolitano en singer/songwriter Clementine Volker, mooie
Italiaanse wijnen en een lekker Italiaans hapje.

18apr.

WOENSDAG

Golfsurfen
Liggend in het water schijnt het zonnetje op je goed ingesmeerde gezicht. Je kijkt
achterom en 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. 2 uur |€ 37,50 | Zwemdiploma vereist | Privéles: € 60,- (1,5 uur)

14.00 - 16.00 uur

Houten Aap Film:
De Kleine Prins
kinderfilm (6+) | € 5,-

MITTWOCH – WEDNESDAY

Een klein meisje wordt door haar moeder voorbereid op de
volwassen wereld waarin ze leven. Ze wordt hierin echter gehinderd door haar excentrieke, goedhartige buurman; de Aviator.

Longboard (skate)
1 uur | € 20,-
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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 verschillende 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
• powerkiten

• kitesurfen
• suppen

• yoga
• bootcamp

ZEIL- EN SURFCENTRUM BROUWERSDAM | OSSENHOEK 1 OUDDORP
Windsurfen
Leer de basistechnieken van het windsurfen, verbeter je niveau of leer toffe freestyle
moves 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.
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
Het is ook mogelijk om windsurfmateriaal te huren als je gewoon lekker zelf wilt
windsurfen (v.a. € 17,50 per uur).

21apr.

Z ATE RDAG

SAMSTAG – SATURDAY
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20.30 uur

11.00 uur & 15.00 uur

fysiek cabaret
€ 19,50

Dirk Scheele
muziek voor kinderen
2+ | € 12,50

Ballen 2.0
De Gestampte Meisjes

Een nieuwe voorstelling waarin de man
centraal staat. Een humoristisch en energieke
voorstelling waarin wordt geschuurd,
getwerkt, gegleden en gework-out.

Z’n leukste liedjes

28apr.

Z ATE RDAG

SAMSTAG – SATURDAY

Lievelingsliedjes? Iedereen heeft er wel één. In deze
solovoorstelling speelt Dirk Scheele er een heleboel. Elke
voorstelling is weer anders, afhankelijk van het publiek.

Voor meer informatie en het reserveren van tickets kunt u
ook een mail sturen naar: info@houtenkaap.nl
Westerweg 28 Ouddorp | 0187 89 39 00 | info@houtenkaap.nl

Fotograaf-Kim-Roufs

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

• Kinderfeestjes
• Poetslessen

• Privélessen
€ 15,- per 30 min.

(ZIE ACHTERZIJDE)

• Ponykampen
(in vakanties)

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

TICKETS VERKRIJGBAAR VIA

www.houtenkaap.nl

INCL.
PROGRAMMA

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 of
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 (v.a. € 18,50).

Binnen en buiten spelen doe je elke
dag bij Ouddorp Duin.
Spelen & Zo | Westerweg 18 | T. 0187-700222

Deze uitwaaier is mede mogelijk gemaakt door:

ZATERDAG – SAMSTAG – SATURDAY 14 APRIL
20.00 uur
Italiaanse avond met Alberto Napolitano & Clementine
Italienische Abend – Italian night
Muziek, drinken & hapjes | Strandtheater Houten Kaap | € 25,- (incl. consumptie & hapje)

ZONDAG – SONNTAG – SUNDAY 15 APRIL
10.00 - 12.00 uur
Duinwandeling met gids - Spaziergang – Walk
Ouddorp Duin | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 4,-

1 April

10.00 - 13.00 uur
Windsurfen voor herintreders - Surfen für Wiedereinsteiger – Surfing for returners
Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam, Ossenhoek 1 Ouddorp | € 75,(incl. kopje koffie en materiaal) | Aanmelden via 0111-671480 of info@brouwersdam.nl

ZONDAG – SONNTAG – SUNDAY 1 APRIL

23 t/m 29 April
DONDERDAG – DONNERSTAG – THURSDAY 26 APRIL

10.00 - 12.00 uur
Paaswandeling met gids door de duinen – Spaziergang – Walk
Ouddorp Duin | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | €4,-

20.00 uur
Concert Fluit en Viola da gamba
door Eleonore Pameijer en Ralph Rousseau – Konzert - Concert
De Overkant | Dijkstelweg 33 Ouddorp | € 17,50 | Kaartjes via VVV: 0187-681789

Paasaanbieding bij RentTourBuy – Osterangebot – Easter offer
Korting op de Segway Parktour of Segway-Oxboard Playground.
RentTourBuy | Westerweg 22 Ouddorp | € 15,- / € 10,Meer informatie: www.renttourbuy.nl | 0187 – 840348/ 06-54791816 | info@renttourbuy.nl

VRIJDAG – FREITAG – FRIDAY 27 APRIL
Koningsdag – Königstag – Royal Day
Div. activiteiten in de dorpskernen van Ouddorp & Goedereede

16 t/m 22 April

OMGEVINGSTIP - 12.00 - 21.00 uur
Marflex Oranjepop
Locatie: Hondsgalgweg 1 Dirksland | Gratis

WOENSDAG – MITTWOCH – WEDNESDAY 18 APRIL
14.00 – 16.00 uur
Houten Aap film: De kleine prins – Spielfilm für Kinder – Movie for children
Strandtheater Houten Kaap | Vooraf aanmelden via: info@houtenkaap.nl | € 5,19.30 uur
Film in de Overkant: Jackie – Spielfilm – Movie
De Overkant | Dijkstelweg 33 Ouddorp | € 7,50 | Kaartjes via VVV: 0187-681789

Wekelijks in April
IEDERE WOENSDAG – JEDEN MITTWOCH – EVERY WEDNESDAY
14.00 – 16.00 uur
Houten Aap - Culturele kindermiddag
Kultureller Kindernachmittag – Cultural kid’s afternoon
Workshops, muziek, film, etc. Strandtheater Houten Kaap | 4-10 jaar | € 5,Kijk voor programma op: houtenkaap.nl | Aanmelden via: info@houtenkaap.nl

IEDERE ZATERDAG – JEDEN SAMSTAG – EVERY SATURDAY
11.00 – 16.30 uur
Expositie: Iconische vrouwen – Kunst Ausstellung – Art exhibition
De Overkant | Dijkstelweg 33 Ouddorp
15.00 – 16.00 uur
Boogschieten – Bogenschießen – Archery
Ouddorp Duin | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 7,50 | 8+
17.00 – 18.00 uur
Kampvuur – Lagerfeuer – Camp fire
Ouddorp Duin

ZATERDAG – SAMSTAG – SATURDAY 21 APRIL

2 t/m 8 April
MAANDAG – MONTAG – MONDAY 2 APRIL
10.00 - 16.00 uur
Kijk bij de boer! Open dag boerderijen en 2 molens
Tag der offenen Tür auf 7 Farmen und 2 Mühlen – Open door day at 7 farms and 2 mills
Kijk voor meer informatie op www.kijkbijdeboer.nl

Opening surfschool SurfKaravaan Ouddorp
Eröffnung Surfschule – Grand opening Surfing school
Surflessen, strandactiviteiten en bbq | Strand ’t Flaauwe Werk 1 in Ouddorp

ZONDAG – SONNTAG – SUNDAY 22 APRIL
10.00 - 12.00 uur
Fietstocht naar Goedereede met gids
Fahrradtour mit Führer – Guided bicycle tour
Ouddorp Duin | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl
€ 7,50 of € 12,50 (incl. fietshuur)

ZATERDAG – SAMSTAG – SATURDAY 28 APRIL
10.00 uur
Reddingsbootdag – Rettungsboot Tag – Lifeboat day
Open dag van de KNRM in de haven van Ouddorp
Zondag – Sonntag – Sunday 29 april
10.00 – 12.00 uur
Duinwandeling met gids – Spaziergang – Walk
Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 4,10.00 – 12.00 uur
Yoga & Taart – Yoga & Kuchen – Yoga & Cake
Strandtheater Houten Kaap | Aanmelden via info@yogastudioouddorp.nl
Meer info: ouddorp-duin.nl
13.00 – 16.00 uur
Steal From Men Run Spring edition (5, 8 of 12 km.)
Hindernislauf – Obstacle run
Natural High | Brouwersdam 22 (Buitenzijde) Ouddorp

ZATERDAG – SAMSTAG – SATURDAY 7 APRIL
OMGEVINGSTIP - 10.00 – 15.00 uur
Boerenerfmarkt bij Kaasboerderij van Schaik in Stellendam
Om 13.00 uur gaan de koeien voor het eerst weer naar buiten na een winter in de stal!
Langeweg 1 in Stellendam
10.00 - 12.00 uur
Weidevogel-expeditie Volgerland met Natuurmoumenten
Weidevogel-Spedition – Meadow birds expedition
Ouddorp Duin | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 5,-

ZONDAG – SONNTAG – SUNDAY 8 APRIL
10.00 - 12.00 uur
Fietstocht naar Goedereede met gids
Fahrradtour mit Führer – Guided bicycle tour
Ouddorp Duin | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 7,50 of € 12,50 (incl. fietshuur)

30 April
MAANDAG – MONTAG – MONDAY 30 APRIL

9 t/m 15 April
IEDERE ZONDAG – JEDEN SONNTAG – EVERY SUNDAY
8.30 – 10.00 uur
Suppen in zwembad – SUP Kurs – SUP Workshop
Zwembad Ouddorp Duin | € 24,50 | max. 8 deelnemers | zwemdiploma verplicht
Inschrijven voor zaterdag 17.00 uur via golfsurf@natural-high of bij Surfschool Natural
High Ouddorp Duin

14.00 – 16.00 uur
Ouddorp Duin strandactiviteiten* – Strand Aktivitäten – Beach activities
Ouddorp Duin | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 0 – 5

OMGEVINGSTIP
Vrijdag 13 april van 17.00 - 02.00 uur & Zaterdag 14 april van 14.00 - 02.00 uur
Jaarlijks popfestival ‘Flakkeese Dagen’
Live optredens van ca. 30 bands van Goeree-Overflakkee.
Tickets (v.a. € 15,00) verkrijgbaar via: abcticketservice.com/event/flakkeese-dagen

*weersafhankelijk

Iedere dag om 8 uur open met
elke morgen vers gebakken broodjes!

Terras – Restaurant – Take away

Westerweg 34, 3253 LX Ouddorp

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

7 dagen in de week geopend vanaf 11.00 uur

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

