
Musea

Poldermuseum Het Grootslag
Dijkweg 319, Andijk
+31 (0)228 592 227
Tijdens een bezoekje aan het Poldermuseum in
Andijk vang je twee vliegen in n klap. Het gebouw
herbergt namelijk twee musea, waaronder
Poldermuseum Het Grootslag.

Kinderen: EUR 2,- | Volwassenen: EUR 3,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3263

Musea

Hoedenmuseum "Zet 'm op"
Hornpad 11, Andijk
+31 (0)228 592 954
Hoeden, hoeden, hoeden! In Hoedenmuseum Zet
'm Op bekijk je vierhonderd hoofddeksels, maar
kun je ook een handgemaakte hoed kopen.
Origineel!

Kinderen: EUR 2,- | Volwassenen: EUR 4,-. Open van 1
mei tot 30 september. Dagen: do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3311

Tuinen

Theetuin De Libel
Dijkweg 172, Andijk
+31 (0)6 29 49 47 03
Verscholen achter de dijk in Andijk ligt theetuin De
Libel. Hier vindt je oase van rust, natuur en
loslopende dieren, aangevuld met lekkernijen
zoals scones en home made gebak.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 17,95. Open van 1
april tot 30 september. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11451

Bungalowparken

Vakantiedorp Het Grootslag
Proefpolder 4, Andijk
+31 (0)900 77 32 425
Aan de Westfriese IJsselmeerkust ligt
Vakantiedorp Het Grootslag. Het park heeft veel
leuke voorzieningen, zoals een zwembad,
sportparcoursen en shetlandpony's.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 14,85. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5927

Vakantiepark

Villavakantiepark IJsselhof
Proefpolder 4, Andijk
+31 (0)228 59 19 26
Het ultieme vakantiegevoel beleven aan het
water? Dan is Villavakantiepark IJsselhof in Andijk
een echte aanrader. Het park ligt aan het
IJsselmeer en biedt veel waterrecreatie.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 11,40. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t5225
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