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

Wekelijks in
februari & Maart
IEDERE WOENSDAG – JEDEN MITTWOCH – EVERY WEDNESDAY
14.00 – 16.00 uur
Houten Aap, culturele kindermiddag
Kultureller Kindernachmittag - Cultural kid’s afternoon.
Elke week een andere leuke activiteit voor kinderen van 4 t/m 10 jaar.
Workshops, muziek, film, etc. | Strandtheater Houten Kaap, Westerweg 28, Ouddorp
€ 5,- | Aanmelden via: info@houtenkaap.nl | Kijk voor programma op: houtenkaap.nl

IEDERE ZATERDAG – JEDEN SAMSTAG – EVERY SATURDAY
13.00 – 13.30 uur
Peuterlessen Ponyrijden – Pony reiten für Kleiner – pony ride for Todlers
Stal h’t Kacheltie, Oudelandseweg 49, Ouddorp | Leeftijd: 3 tot 6 jaar | € 7,50 (30 min.)
Aanmelden via: 0622700788
14.00 – 15.00 uur
Bamboe bouwen – Bambus bauen – Build with Bamboo
Bamboe is perfect materiaal om iets leuks mee te bouwen. Probeer het ook!
Strandtheater Houten Kaap | Westerweg 28 Ouddorp | Info en aanmelden:
info@houtenkaap.nl | € 2,50
15.30 – 16.30 uur (m.u.v. 2/2)
Boogschieten – Bogenschieβen – Archery
Kom ook marshmallows roosteren boven een knisperend kampvuur | Ouddorp Duin |
Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 7,50 | 8+
17.30 – 18.30 uur
Kampvuur – Lagerfeuer – Camp fire
Kom ook marshmallows roosteren boven een knisperend kampvuur | Ouddorp Duin | Gratis

IEDERE ZONDAG - JEDEN SONNTAG - EVERY SUNDAY
10.00 - 11.15 uur
Hot yoga
Yoga in een studio van 38 graden, verwarmd door infrarood panelen.
Yogastudio Ouddorp, Broekweg 13, Ouddorp | € 15,- (losse les) | Aanmelden via
06-42349972 of info@yogastudioouddorp.nl

VRIJDAG – FREITAG – FRIDAY 1 FEBRUARI
Omgevingstip
Lammetjes knuffelen – Lämmchen kuscheln – Lamb cuddling
De hele maand Februari kun je bij de Mekkerstee pasgeboren geitenlammetjes zien, aaien
en knuffelen. Di t/m za 9.00 – 17.00 uur | De Mekkerstee | Hofdijksweg 34, Ouddorp |
www.demekkerstee.nl

2 FEB

2 FEB

ZATERDAG – SAMSTAG – SATURDAY 2 FEBRUARI
11.00 uur
Een huis voor Harry – De Toren van Geluid
In deze intieme voorstelling, gebaseerd op het Prentenboek van het jaar, zien we Harry;
een tevreden huiskat die graag binnen is. Het huis is groot genoeg en Harry heeft niet zo
veel nodig. Maar wist je dat er maar één vlinder nodig is om dat te vergeten?!
Kindertheater (2+) | € 8,75
20.30 uur
Kaapse Comedy Night – Max vd Burg e.a.
De derde editie van de Kaapse Comedy Night. Speciaal voor de Houten Kaap heeft cabaretier Max van den Burg een mooie avond samengesteld met vier talentvolle comedians:
Daan van der Hoeven, Kim Schuddeboom, Marco Lopes en Max van den Burg (MC) |
Stand-up comedy | € 15,50

WOENSDAG – MITTWOCH – WEDNESDAY 6 FEBRUARI
14.00 – 16.00 uur
Houten Aap Kindermiddag: Blikkendag
Strandtheater Houten Kaap | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 5,-

ZATERDAG – SAMSTAG – SATURDAY 9 FEBRUARI
Omgevingstip
Strandrit – Strandfahrt und Kinderaktivitäten) – Beach ride and kids’ activities
Zaterdag 9 februari vanaf 11.00 uur: STRAO Renesse een strandrit voor alle paarden uit
Renesse met na afloop o.a. ringsteken en een activiteitenprogramma voor kinderen in het
centrum van Renesse.

WOENSDAG – MITTWOCH – WEDNESDAY 13 FEBRUARI
14.00 – 16.00 uur
Houten Aap Kindermiddag: Boek & Film
Strandtheater Houten Kaap | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 5,-

ZATERDAG – SAMSTAG – SATURDAY 16 FEBRUARI
13.00 – 15.00 uur
Try-out Ninebot, Oxboard & E-skates
Probeer 15 min. de Ninebots, Oxboards en/of E-skates uit en krijg 15% korting op het
reguliere huurtarief (€ 15,- per uur) als je daarna een uur boekt.
RentTourBuy | Westerweg 22, Ouddorp | www.renttourbuy.nl

DINSDAG – DIENSTAG – TUESDAY 19 FEBRUARI
13.00 – 15.00 uur
Try-out Ninebot, Oxboard & E-skates
Probeer 15 min. de Ninebots, Oxboards en/of E-skates uit en krijg 15% korting op het
reguliere huurtarief (€ 15,- per uur) als je daarna een uur boekt.
RentTourBuy | Westerweg 22, Ouddorp | www.renttourbuy.nl
15.30 – 16.30 uur
Bamboe bouwen – Bambus bauen – Build with Bamboo
Bamboe is perfect materiaal om iets leuks mee te bouwen. Probeer het ook!
Strandtheater Houten Kaap | Westerweg 28 Ouddorp | Info en aanmelden:
info@houtenkaap.nl | € 2,50
17.30 – 18.30 uur
Kampvuur – Lagerfeuer – Camp fire
Ouddorp Duin

WOENSDAG – MITTWOCH – WEDNESDAY 20 FEBRUARI
14.00 – 16.00 uur
Houten Aap Kindermiddag: Robin Hood
Strandtheater Houten Kaap | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 5,19.30 uur
Documentaire over Jane Goodall – Dokumentarfilm – Documentary
De Overkant | Dijkstelweg 33, Ouddorp | Kaarten á € 7,50 zijn te koop bij de VVV,
bereikbaar via: 0187-681789

DONDERDAG – DONNERSTAG – THURSDAY 21 FEBRUARI
10.00 – 16.00 uur
Legodag – Lego-Tag – Lego day
Maak de mooiste bouwwerken met Lego. Ieder uur een andere challenge.
Strandtheater Houten Kaap | Westerweg 28 Ouddorp | € 3,17.30 – 18.30 uur
Kampvuur – Lagerfeuer – Camp fire
Ouddorp Duin

ZATERDAG – SAMSTAG – SATURDAY 23 FEBRUARI
13.00 – 15.00 uur
Try-out Ninebot, Oxboard & E-skates
Probeer 15 min. de Ninebots, Oxboards en/of E-skates uit en krijg 15% korting op het
reguliere huurtarief (€ 15,- per uur) als je daarna een uur boekt.
RentTourBuy | Westerweg 22 Ouddorp | www.renttourbuy.nl

11.00-17.00 uur
Expositie in de Overkant van Kunstenaar Joep Luijckx
Kunstausstellung – Exhibition
De Overkant | Dijkstelweg 33, Ouddorp

DINSDAG – DIENSTAG – TUESDAY 26 FEBRUARI
10.00 – 16.00 uur
’t Ouddurpse Springfeessie – Hüpfburg Fest – Bouncing castle party
MFG Dorstienden | Dorpstienden 4, Ouddorp | € 2,50 (1-16 jaar)

26 FEB

11.30 – 12.30 uur
Bollo gaat op avontuur
Rond het huisje van Bollo is het al weken schitterend weer. Maar wat als die zon nou
alsmaar blijft schijnen bedenkt hij zich: dan verdrogen de bloemen... Samen met zijn vriendjes Bij en Egel beleeft Bollo een spannend avontuur dat gelukkig helemaal goed afloopt.
Poppenkast (4+) | € 5,-

13.00 – 15.00 uur
Try-out Ninebot, Oxboard & E-skates
Probeer 15 min. de Ninebots, Oxboards en/of E-skates uit en krijg 15% korting op het
reguliere huurtarief (€ 15,- per uur) als je daarna een uur boekt.
RentTourBuy | Westerweg 22 Ouddorp | www.renttourbuy.nl
16.00 – 17.00 uur
Bamboe bouwen – Bambus bauen – Build with Bamboo
Bamboe is perfect materiaal om iets leuks mee te bouwen. Probeer het ook!
Strandtheater Houten Kaap | Westerweg 28 Ouddorp | Info en aanmelden:
info@houtenkaap.nl | € 2,50
17.30 – 18.30 uur
Kampvuur – Lagerfeuer – Camp fire
Ouddorp Duin

WOENSDAG – MITTWOCH – WEDNESDAY 27 FEBRUARI
10.00 – 16.00 uur
’t Ouddurpse Springfeessie – Hüpfburg Fest – Bouncing castle party
MFG Dorstienden | Dorpstienden 4, Ouddorp | € 2,50 (1-16 jaar)
14.00 – 16.00 uur
Houten Aap Kindermiddag: Carnaval
Strandtheater Houten Kaap | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 5,-

DONDERDAG – DONNERSTAG – THURSDAY 28 FEBRUARI
10.00 – 16.00 uur
’t Ouddurpse Springfeessie – Hüpfburg Fest – Bouncing castle party
MFG Dorstienden | Dorpstienden 4, Ouddorp | € 2,50 (1-16 jaar)
10.00 – 16.00 uur
Legodag – Lego-Tag – Lego day
Maak de mooiste bouwwerken met Lego. Ieder uur een andere challenge.
Strandtheater Houten Kaap | Westerweg 28 Ouddorp | € 3,16.00 – 17.00 uur
Boogschieten – Bogenschieβen – Archery
Ouddorp Duin | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 7,50 | 8+
17.30 – 18.30 uur
Kampvuur – Lagerfeuer – Camp fire
Ouddorp Duin

ZATERDAG – SAMSTAG – SATURDAY 2 MAART
10.00 – 12.00 uur
Duinstruinwandeling – Dünenspaziergang (mit Führer) – Dune walk (guided)
Wandeling met gids door de duinen van Ouddorp.
Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 4,11.00 uur
Dribbel Minishow
Theater Terra
Samen met Dribbel, alle peuters, kleuters
én hun ouders een avontuur op de
boerderij. Maar alle dieren zijn kwijt!
Herkennen de kinderen alle geluiden
en helpen ze de dieren terug te vinden?
Naar de bekende boeken van Eric Hill.
Kindertheater (2+) | € 9,50

2 MRT

13.00 – 15.00 uur
Try-out Ninebot, Oxboard & E-skates
Probeer 15 min. de Ninebots, Oxboards en/of E-skates uit en krijg 15% korting op het
reguliere huurtarief (€ 15,- per uur) als je daarna een uur boekt.
RentTourBuy | Westerweg 22, Ouddorp | www.renttourbuy.nl

ZONDAG – SONNTAG – SUNDAY 3 MAART
8.30 – 12.00 uur
Workshop Dynamische strandfotografie o.l.v. Nico van Kappel
Fotografie-Kurs – Photography | Kwade Hoek | € 69,- | Aanmelden: natuurfotoworkshop.nl

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

DINSDAG – DIENSTAG – TUESDAY 5 MAART
14.00 – 15.00 uur
Bamboe bouwen – Bambus bauen – Build with Bamboo
Bamboe is perfect materiaal om iets leuks mee te bouwen. Probeer het ook!
Strandtheater Houten Kaap | Westerweg 28, Ouddorp | Info en aanmelden:
info@houtenkaap.nl | €2,50
15.30 – 16.30 uur
Boogschieten – Bogenschieβen – Archery
Word jij de nieuwe Robin Hood? Waag eens een schot met een echte pijl en boog!
Ouddorp Duin | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 7,50 | 8+
17.30 – 18.30 uur
Kampvuur – Lagerfeuer – Camp fire
Kom ook marshmallows roosteren boven een knisperend kampvuur.
Ouddorp Duin

WOENSDAG – MITTWOCH – WEDNESDAY 6 MAART
14.00 – 16.00 uur
Houten Aap Kindermiddag: Bingo & Karaoke
Strandtheater Houten Kaap | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 5,-

DONDERDAG – DONNERSTAG – THURSDAY 7 MAART
15.30 – 17.30 uur
Braakballen pluizen met Natuurmonumenten
Gewölle untersuchen – Bird pellet dissection
Strandtheater Houten Kaap | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 5,17.30 – 18.30 uur
Kampvuur – Lagerfeuer – Camp fire
Kom ook marshmallows roosteren boven een knisperend kampvuur | Ouddorp Duin

VRIJDAG – FREITAG – FRIDAY 8 MAART
Omgevingstip
Toneelvoorstelling
Van 8 t/m 29 maart speelt toneelclub ‘De Klokkedieven’ de voorstelling Martha & Mathilda
op koers in hotel De Goudfazant. Elke vrijdag & zaterdag vanaf 19.00 uur.
Partycentrum Oostdam | Jongkoenstraat 1, Goedereede | € 10,- | Tickets via de VVV

8 MRT
20.30 uur
Italiaanse avond met Alberto
Napolitano en Clementine
Alberto Napolitano is een Italiaanse
Chansonnier en wordt beschouwd als
één van de erfgenamen van de populaire
“Genoa school”, de muzikale stroming
van Paolo Conte, Fabrizio De André,
Gino Paoli en andere grote Italiaanse
songwriters. Italiaanse muziek | € 18,50

WOENSDAG – MITTWOCH – WEDNESDAY 13 MAART
14.00 – 16.00 uur
Houten Aap Kindermiddag: Boek & Film
Strandtheater Houten Kaap | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 5,-

ZATERDAG – SAMSTAG – SATURDAY 16 MAART
9.30 – 15.30 uur
Yoga teachers training
Yogastudio Ouddorp | Broekweg 13, Ouddorp | € 95,- (incl. lunch en consumpties) | max.
10 deelnemers | Meer info & aanmelden via: 06-42349972 of info@yogastudioouddorp.nl
10.00 – 12.00 uur
Duinstruinwandeling – Dünenspaziergang (mit Führer) – Dune walk (guided)
Wandeling met gids door de duinen van Ouddorp.
Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 4,-

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

NATURAL HIGH SURFSCHOOL OUDDORP DUIN
WESTERWEG 24-26, OUDDORP
Suppen
Vanuit Hawaii verovert suppen (Stand Up Paddling) de wereld. 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.
1,5 uur | € 25,- | 7+ jaar | Zwemdiploma vereist
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)
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.
1,5 uur | € 20,- | min. 5 pers.
Beachgolf
Op het strand vallen alle drempels van deze verrassende en leuke sport af. Op het zand
van het strand bij Ouddorp Duin brengen wij je de verschillende basistechnieken van het
golfen bij. 1,5 uur | € 185,- | max. 10 pers.

Longboard (skate)
1 uur | € 19,50 | min. 5 pers. of € 100,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:
• suppen
• blokarten
• kitebuggyen
• beachgolf
• powerkiten
• kitesurfen
Meer informatie of aanmelden via: golfsurf@natural-high.nl of 0187-723927

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

Clinics

RENTTOURBUY
WESTERWEG 22, OUDDORP

Oxboard
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 als de slalom, de
brug en een spannend balanstoestel je skills opbouwen zodat je aan het einde van de clinic
het hoverboarden helemaal onder de knie hebt. Op aanvraag en vanaf 6 personen.
1 uur | € 15,- | 8+ jaar

Segway
Segway rijden is elke dag mogelijk bij RentTourBuy. Een korte of lange tour, of misschien
zelf op pad: jij bepaalt. Maak vanaf acht jaar een tour over het park onder begeleiding (v.a.
€ 15,-). Ben je 16 jaar of ouder dan kun je ook een tour buiten het park maken (v.a. € 35,-).
V.a. 1 uur | v.a. € 15,- | min. 4 deelnemers
Wil je zelf aan de slag, be your own guide, en huur een Segway. Je krijgt een korte instructie en training voordat je zelfstandig op pad gaat richting de duinen of Ouddorp of waar je
dan ook heen wilt. 1 uur huur (+ instructie vooraf) | € 25,(Bak)fietsverhuur
Nieuw bij de fietsverhuur RentTourBuy: de bakfiets. Geschikt voor iedereen: neem je hond
of je kinderen mee voorin en houd ruimte over voor schepjes en emmertjes of misschien
een heerlijke picknickmand. Ook voor verhuur van E-bikes, tandems, kinderfietsen, bolderkarren, fietsaanhangers, aanhangfietsen, skelters en Stigo bikes.
V.a. €6,- per uur. Gevulde Picknickmand vanaf € 29,50 depicknickmand.nl
Meer informatie: renttourbuy.nl | 0187 – 840348/ 06-54791816 | info@renttourbuy.nl

STAL H’T KACHELTIE
OUDELANDSEWEG 49, OUDDORP
Een leuke, gezellige maar vooral leerzame stal waar je altijd welkom bent. Je kunt leren
poetsen, opzadelen en natuurlijk rijden. Lekker in de buitenlucht!! Paardrijlessen vanaf 6
jaar. En voor de allerkleinsten (van 3 tot 6 jaar) elke zaterdag peuterlessen.
Dus wil je leren poetsen, opzadelen en rijden maar ook goed leren omgaan met je favoriete
dier, kom dan gezellig een keer langs bij Stal h’t Kacheltie!
Paard-/Ponyrijden:
• Groepslessen - € 14,- per les
• Kinderfeestjes
• Poetslessen
• Privélessen - € 15,- per 30 min.
• Ponykampen (in vakanties)
Meer informatie en reserveren via: 06-22700788

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

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

WOENSDAG – MITTWOCH – WEDNESDAY 20 MAART
19.30 uur
Film in de Overkant – Spielfilm – Movie
De Overkant | Dijkstelweg 33, Ouddorp
Info en reserveren bij VVV Goeree-Overflakkee via 0187-681789
14.00 – 16.00 uur
Houten Aap Kindermiddag: Waterdag
Strandtheater Houten Kaap | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 5,-

WOENSDAG – MITTWOCH – WEDNESDAY 27 MAART
14.00 – 16.00 uur
Houten Aap Kindermiddag: Theaterdag
Strandtheater Houten Kaap | Vooraf aanmelden via info@houtenkaap.nl | € 5,-

VRIJDAG – FREITAG – FRIDAY 29 MAART
19.00 – 22.00 uur
Ladies Entertainment Night
Met hapjes, drankje, muziek & bingo
MFG Dorpstienden | Dorpstienden 4, Ouddorp | € 15,- | Kaarten via Jorbeau Kreatief,
Weststraat 9 in Ouddorp

TICKETS VERKRIJGBAAR VIA

www.houtenkaap.nl
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

OP ZOEK NAAR EEN LOCATIE VOOR EEN
ACTIVITEIT OF EVENEMENT?
Strandtheater Houten Kaap biedt vele mogelijkheden! De zaal is volledig uitgerust met
een professionele geluidsinstallatie en beschikt over een beamer met scherm, voldoende
zitplaatsen en een gezellige bar. Deze ruimte is zeer geschikt als locatie voor netwerkbijeenkomsten, congressen, cursussen en workshops.

