
Kinderboerderijen

Boerderij de Mkkerstee: loop rond
tussen 650 geiten!
Hofdijksweg 34, Ouddorp
+31 (0)187 684 050
Op boerderij de Mkkerstee wonen wel 650 geiten!
Kom kennismaken met deze en andere
boerderijdieren en proef daarna van heerlijk
ambachtelijk ijs en verse geitenkaas. Voor de
kinderen is er ee
Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6306

Markten Evenementen

Strandplein Ouddorp Duin
Westerweg 18-40, Ouddorp
+31 (0)187 893 900
Net achter het strand in de duinen ligt Ouddorp
Duin. Een gezellig strandplein met winkeltjes, een
restaurant, een theater en speelplekken voor de
kinderen. Hier worden regelmatig leuke activ

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12690

Musea

Ritje met de RTM tram
G.C. Schellingerweg 2, Ouddorp
+31 (0)613 473 183
RTM Ouddorp vertelt het verhaal van de tram. Aan
het begin van de 20ste eeuw was de tram ht
vervoersmiddel van Zeeland en Zuid-Holland.

Kinderen: EUR 6,- | Volwassenen: EUR 12,50. Open van
1 april tot 31 oktober. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6310

Musea

Museum Stichting Rotterdamsche
Tramweg Maatschappij
G.C. Schellingerweg 2, Ouddorp
+31 (0)187 689 911
Tot de jaren zeventig waren de iconische trams
van de RTM niet weg te denken uit Rotterdam. In
het RTM Museum bewonder je de iconische
voertuigen - en kun je zelfs een ritje maken in een
oude
Kinderen: EUR 6,- | Volwassenen: EUR 12,50. Het hele
jaar open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4849

Natuurparken

Noordzeestrand Ouddorp
Oosterweg 75, Ouddorp
+31 (0)187-681 789
Ouddorp is door het AD ooit verkozen als beste
badplaats van Nederland met het Noordzeestrand
als mooiste strand. Een goede reden om dat zelf
te komen ervaren!

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6307

Natuurparken

Informatiecentrum Grevelingen: alles
over de Brouwersdam
Brouwersdam Binnenzijde 25, Ouddorp
+31 (0)88-284 82 10
Het bezoekerscentrum Grevelingen is het
startpunt voor je tocht in de omgeving. Haal hier je
fiets- en wandelkaarten of beklim de toren!

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11466

Recreatieparken

RCN Toppershoedje
Strandweg 2-4, Ouddorp
+31 (0)85 - 04 00 700
RCN Toppershoedje in Ouddorp ligt aan de
prachtige Noordzeekust met haar uitgestrekte
stranden en duinen. Een heerlijke plek om tot rust
te komen. Ontdek de bungalows en
kampeerplekken.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 26,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t3971

Speeltuinen

Speeltuin De Flipjes
Prins Hendrikweg 36, Ouddorp
Bij Speeltuin De Flipjes in Ouddorp is het elke dag
een feestje. Leef je uit op de schommels,
glijbanen, draaimolens en alle andere
speeltoestellen.

Kinderen: EUR 2,- | Volwassenen: EUR 2,-. Open van
25 maart tot 24 oktober. Dagen: ma di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6309

Theaters

Strandtheater Houten Kaap
Westerweg 28, Ouddorp
+31 (0)187 893 900 / +31 (0)6 110 751 29
Bij Strandtheater Houten Kaap in de duinen kun je
niet alleen terecht voor voorstellingen, maar ook
voor workshops, films en evenementen. En de
ligging is fenomenaal: in de duinen, op een ste

Kinderen: EUR 12,50 | Volwassenen: EUR 12,50. Het
hele jaar open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12691
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Watersporten

Zeil-  Surfcentrum Brouwersdam
Ossenhoek 1, Ouddorp
+31 (0)111 671 480
Een verfrissende duik nemen in het
Grevelingenmeer? Bij Zeil-  Surfcentrum
Brouwersdam kies je uit meerdere opties om het
water van het Grevelingenmeer te trotseren!

Kinderen: EUR 12,50 | Volwassenen: EUR 15,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6334

Zelf actief

Zeeland Buitenland - Natuurspeelpark
Middelplaat 6, Ouddorp
+31 (0)111 67 22 67
Oude kleren aan en op naar Zeeland Buitenland,
een natuurspeelpark aan de oevers van het
Grevelingenmeer. Kom vlotten bouwen,
kanovaren, klimmen en lekker spelen. Of stel een
heel programma s

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 12,-. Open van 1
maart tot 1 november. Dagen: zo za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t12769

Zelf actief

Uitwaaien met een powerkite op het
strand van Ouddorp
Brouwersdam 22, Ouddorp
+31 (0)187 723 923
Waai lekker uit bij Beachclub Natural High met
een powerkite. Daar fris je pas echt van op! Leer
hoe je de enorme vlieger - powerkite - onder
controle krijgt en voel de kracht van de wind op

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 25,-. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6557

Zelf actief

RentTourBuy - toeren langs zee in
Ouddorp
Westerweg 22, Ouddorp
+31 (0)187 840 348
Zoef zonder inspanning met een Segway van door
de duinen bij Ouddorp. Verken de omgeving
tijdens een compleet verzorgde tour samen met
vrienden of familie. Opstappen en gaan!

Kinderen: EUR 8,50 | Volwassenen: EUR 8,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9977

Zelf actief

Race met een blokart over het strand van
Ouddorp
Brouwersdam 22, Ouddorp
+31 (0)187 723 923
Scheer over het strand met de gave blokarts van
Natural High. Geniet elk seizoen van de wind die
door je haren waait en van het prachtige uitzicht
over het strand van Ouddorp terwijl je over

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 37,50. Het hele jaar
open. Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9164

Zelf actief

Kitebuggyen over het Zuid-Hollandse
strand
Brouwersdam 20 (Noordzeezijde), Ouddorp
+31(0)187 202 011
Laat je creativiteit de vrije loop tijdens het bouwen
van zandkastelen of race zo hard als je kunt met
de kitebuggy over het strand. Strijk daarna neer in
strandpaviljoen Brouw voor een welve

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 35,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10376

Zelf actief

Funtastic Casino
Dorpstienden 32, Ouddorp
+31 (0)187 683327
In Funtastic Casino zijn veel verschillende spellen
te spelen. Zo zijn er fruitautomaten en
arcadekasten. Hier vind je altijd de nieuwste
kasten.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6660

Zelf actief

Beachevents Zeeland
Brouwersdam 2, Ouddorp
+31 (0)187 684 612
Beachevents Zeeland is een bekende organisator
van sportieve activiteiten voor gezinnen, scholen
en bedrijven. Doe eens een lekker actief en ga
bijvoorbeeld powerkiten!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Nvt. Het hele jaar open.
Dagen: Niet bekend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t412

Surfen

Surfschool Surfkaravaan Ouddorp
Strand Ã¢Â€Â˜t Flaauwe Werk 1, Ouddorp
+31 (0)6 83 08 50 20
Bedwing de golven met een surfboard van
Surfschool Surfkaravaan. Naast verhuur van
surfmateriaal geeft Surfkaravaan ook les en
organiseert men groepsuitjes en sportdagen.

Kinderen: EUR 23,50 | Volwassenen: EUR 37,50. Open
van 10 april tot 31 oktober. Dagen: zo wo za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9415

Vakantiepark

Landal Strand Resort Ouddorp Duin
Westerweg 18, Ouddorp
+31 (0)187-70 02 22
Overnacht op een steenworp afstand van het
strand van Ouddorp. Kies een huisje in de duinen
en geniet van een welverdiende vakantie op
Landal Strand Resort Ouddorp Duin.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 31,98. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11919

Vakantiepark

Center Parcs Port Zlande
Port ZÃƒÂ©lande 2, Ouddorp
+31 (0)111-674 760
Port Zlande ligt lekker bij de zee aan het
Grevelingenmeer. Een ideale plek voor de
watersportliefhebber. Op het park zelf is ook veel
waterplezier in het Aqua Mundo. Kom langs voor
een droom

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 34,57. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4722

Restaurants

Strandpaviljoen Paal 10
Westerduinpad 1, Ouddorp
+31 (0)187 681 429
Heerlijk eten, de zee op de achtergrond. Dat is het
echte leven, volgens Strandpaviljoen Paal 10.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 15,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t8862

Bezienswaardigheid

Vuurtoren Westhoofd
Groenedijk 62, Ouddorp
+31 (0)187 681 266
Aan de Ouddorpse kust staat de helderste
vuurtoren van Nederland. Vuurtoren Westhoofd is
n van de twee vuurtorens in Nederland die nog
bemand is.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t6578
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Wat is er de komende weken te doen?
21 september 2021 Vollemaanwandeling Grevelingen

Beleef de mystieke sfeer van de Kabbelaarsbank bij maanlicht. Ga met de gids van Staatsbosbeheer op pad
voor een nachtelijke wandeling bij volle maan. Een ervaring voor het hele gezin.
Adres: Brouwersdam Binnenzijde 25, Grevelingen - Ouddorp  | Volwassenen: EUR  10,-, Kinderen: EUR  7,50 | Internet:
https://dagjeweg.nl/k37854529

www.dagjeweg.nl
Deze vakantiegids is een gratis dienst van www.dagjeweg.nl. De inhoud van deze gids is automatisch samengesteld. De redactie van
DagjeWeg.NL wil graag zo compleet en correct mogelijk zijn, maar garandeert niet dat alle gegevens in deze gids 100% actueel zijn.
Kijkt u voor vertrek altijd even op de website van het uitstapje. 
De gegevens in deze gids zijn verzameld door redacteuren van DagjeWeg.NL en mogen niet worden overgenomen door anderen. Alle
rechten voorbehouden.
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