
Kinderboerderijen

Kinderboerderij 't Weidje
Spatterstraat 105a, Wormer
+31 (0)6 39 60 54 40
Kinderboerderij 't Weidje in Wormer bestaat al
sinds 1973. Kinderen genieten hier van allerlei
soorten dieren, zoals schapen, geiten, kippen en
eenden.

Kinderen: Gratis | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4840

Voorlichtingscentra

Bezoekerscentrum de Poelboerderij
Veerdijk 106, Wormer
+31 (0)75 - 62 19 100
De Poelboerderij toont met exposities wat er in de
natuurlijke omgeving speelt. Vervolgens gaat de
bezoeker zelf op ontdekkingstocht met een
vaarexcursie.

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 15,-. Het hele
jaar open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t4838

Watersporten

Watersport bij Kanoschoolnl
Weesperzijde 1094, Wormer
+31 (0)6-22402305
Kanoschool.nl is niet voor watjes! Kanopolo, raften
of probeer de waveski eens uit! Kanon gebeurt in
de grachten van Amsterdam, maar Kanoschool.nl
kom je ook tegen op het strand.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 25,-. Het hele jaar
open. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9948

Watersporten

Vaarexcursies Wormer- en
Jisperveld
Veerdijk 106, Wormer
+31 (0)75 - 62 19 100
Maak een leuke vaarexcursie vanaf de
Poelboerderij, midden in het Wormer- en
Jisperveld.

Kinderen: EUR 5,- | Volwassenen: EUR 15,-. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t7715

Zwembaden

Openluchtzwembad Het Zwet
Sternstraat 2, Wormer
+31 (0)75 642 37 60
Geniet van een prachtig uitzicht over de
watervennen van Wormer in openluchtzwembad
Het Zwet. Sjees van de glijbaan of neem een
verkoelende duik in het water!

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 5,50. Open van 27
april tot 31 augustus. Dagen: Elke dag geopend.
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t9539
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