
Musea

Visserijmuseum Woudrichem
Kerkstraat 41, Woudrichem
+31 (0)183 303 336
Woudrichem was altijd heel belangrijk voor de
zalmvisserij. Het Visserijmuseum vertelt over de
geschiedenis van de vissersplaats en toont
bootjes, technieken en foto's.

Kinderen: EUR 2,- | Volwassenen: EUR 4,-. Open van 1
april tot 31 oktober. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10987

Pannenkoekenrestaurants

De Pannekoekenbakker
Woudrichem
Schapendam 7, Woudrichem
+31 (0)183 - 30 39 27
Op een mooi plekje bij de Maas, de Waal en de
Merwede ligt het pannenkoekenrestaurant De
Pannekoekenbakker. Kom lekker smullen in dit
drijvende restaurant!

Kinderen: EUR 5,90 | Volwassenen: EUR 6,70. Het hele
jaar open. Dagen: zo wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10986

Kerken

Martinuskerk Woudrichem
Kerkstraat 35, Woudrichem
+31 (0)183 - 30 38 11
Bekijk de imposante Martinuskerk, midden in
Woudrichem. De kerk staat er al sinds de
middeleeuwen.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10999

Restaurants

Restaurant De Stroming
Stadshaven 6, Woudrichem
+31 (0)183 30 70 17
Geniet van een borrel, lunch of high tea op het
drijvende restaurant De Stroming. Je hebt hier
prachtig uitzicht op het water en de historische
werf.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: EUR 18,95. Het hele jaar
open. Dagen: zo di wo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t11110

Bezienswaardigheid

Korenmolen Nooit Gedagt
Rijkswal 7, Woudrichem
+31 (0)6 50 28 32 48
Korenmolen Nooit Gedagt is de enige achtkante
stenen stellingmolen in Nederland. Nog elke dag
is de molen in bedrijf. In de bijbehorende
molenwinkel koop je allerlei lekkers.

Kinderen: Nvt | Volwassenen: Gratis. Het hele jaar
open. Dagen: zo do vr za
Meer informatie: https://dagjeweg.nl/t10988
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