MEER WETEN OVER ALLE ACTIVITEITEN?

OUDDORP-DUIN.NL
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Deze uitwaaier is mede mogelijk gemaakt door:

WINTERPROGRAMMA STRANDTHEATER

11.00 uur

De Gruffalo

Meneer monster
kindertheater
3+ | € 12,50

06jan.

ZATERDAG

SAMSTAG – SATURDAY

Hij heeft oranje ogen, een tong zwart als drop en paarse stekels van zijn
staart tot aan zijn enge kop. Wie kent hem niet? De Gruffalo! Overwint de
kleine muis zijn angsten voor die grote griezel? De Gruffalo is een spannende fysieke slapstickvoorstelling voor iedereen van 3 jaar en ouder.

03feb.

ZATERDAG

SAMSTAG – SATURDAY

11.00 uur

Ssst! De tijger slaapt
De toren van geluid
poppenkast
2+ | € 8,50

Tijgertje is klaarwakker, want morgen is hij jarig. Als hij eindelijk slaapt...
willen zijn vriendjes hem natuurlijk niet wakker maken. Want er moet nog
van alles geregeld worden voor het feest. Een leuke, muzikale poppenkastvoorstelling, met een knipoog naar het prentenboek van het jaar 2018.

15.00 uur

Roofvogelshow

Ruben van Maaren
show
6+ | € 6,50

17feb.

ZATERDAG

SAMSTAG – SATURDAY

Een roofvogelshow in een donker theater, heel spannend! Een unieke show,
gegeven door Ruben van Maaren die ook met Freek Vonk samenwerkt bij
de grote shows. De vogels vliegen rakelings over je hoofd en lopen door het
publiek. Wie durft..? Na afloop mag je met de roofvogels op de foto.

20.30 uur

Kaapse Comedy Night

Stand-up comedians,
met oa Max van den Burg
€ 15,00

09feb.
VRIJDAG

F R E I T A G – F R I D AY

Laat je verrassen en vermaken door Mark Waumans (finalist Cameretten),
Roel C. Verburg, Marlon Kicken en Max van den Burg! Stuk voor stuk aanstormende talenten uit het circuit. Tijdens de optredens wordt er in de zaal
bediend dus neem plaats en geniet!

17feb.

ZATERDAG

SAMSTAG – SATURDAY

20.00 uur

Sir Olivers Band
big band
€ 7,50

Deze Big Band van Goeree-Overflakkee bestaat uit enthousiaste amateur
muzikanten die onder leiding van Machiel de Kruijf, een spetterende show
neerzetten. De band wordt ondersteund door 4 vocalisten. Het repertoire
bestaat uit jazz, latin en funk, maar ook popnummers passeren de revue.

24feb.

Toen mijn vader
een struik werd

28feb.

SAMSTAG – SATURDAY

kinderfilm
6+ | € 5,00

MITTWOCH – WEDNESDAY

ZATERDAG

De Chocokrokodil - Jeroen Schipper
11.00 uur | Muziek voor kinderen | 3+ | € 12,50
Daar loopt een krokodil van chocola. De hele wereld zit hem achterna. Want
weet je wat de hele wereld wil? Een lekker hapje van die chocokrokodil! In
dit swingende kinderconcert van Jeroen Schipper maakt hij er samen met
multi-instrumentalist Henrik Holm een kleurrijk feestje van!

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 | www.houtenkaap.nl | info@houtenkaap.nl | T. 0187-893900

15.00 uur

WOENSDAG

Wanneer haar vader als soldaat wordt opgeroepen, vlucht de tienjarige Toda
naar haar moeder, die in het buitenland woont. Onderweg logeert ze bij een
generaal in ruste, treft ze een gedeserteerde commandant en komt ze terecht
in het Tehuis voor Loslopende Kinderen.

VERWACHT
zo. 3 maart
do. 8 maart
vr. 16 maart

Gonnie en vriendjes
Marian Mudder
Herman in een bakje geitenkwark

Maak de avond uit compleet,
reserveer ons theatermenu

7 dagen in de week geopend vanaf 11.00 uur
Westerweg 38, 3253 LX Ouddorp | T. 0187 – 745410

Clinics

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

NATURAL HIGH SURFSCHOOL OUDDORP DUIN | WESTERWEG 26 OUDDORP
Suppen
Leer suppen in het zwembad van Ouddorp Duin. Bij het suppen (Stand Up Paddle Boarden) sta
je 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.
Zo 8.30 – 10.00 uur | 1,5 uur | €24,50 | Zwemdiploma verplicht | max. 8 deelnemers |
Voor zaterdag 17.00 uur inschrijven via golfsurf@natural-high.nl of kom langs in de surfshop.
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:
• golfsurfen
• blokarten
• kitebuggyen

• powerkiten
• kitesurfen
• suppen

• yoga
• bootcamp

Shop
Breng ook eens een bezoek aan onze shop! Hier verhuren wij surfboards, wetsuits en (long)
skateboards en verkopen wij merken als Quiksilver, Roxy, Patagonia, Teva en Mizu.

RENTTOURBUY | WESTERWEG 22 OUDDORP
Oxboard Playground
Do the Oxboard! In deze clinic leer je via de Segway en Ninebot Mini Pro op speelse manier
de ultieme gadget van dit moment beheersen. Na een uitgebreide instructie bouw je met
oefeningen je skills op zodat je aan het einde van de clinic het hoverboarden helemaal onder
de knie hebt.
Wo + zo (en op aanvraag) | 1 uur | €15,- | 8+ jaar
Segway tours
Tour onder begeleiding van een gids op je eigen Segway door Ouddorp Duin of het uitgestrekte duingebied van Ouddorp. Kijk uit over de duinen, de zee en al het andere natuurschoon dat dit gebied te bieden heeft. Wie weet komen jullie nog wilde dieren tegen!
Di, wo + za (en op aanvraag) | v.a. 45 min | v.a. €17,50 | 8+ jaar
Meer informatie:
www.renttourbuy.nl | 0187 - 840348 | info@renttourbuy.nl | 06-54791816

SURFSCHOOL SURFKARAVAAN OUDDORP | STRAND ’T FLAUWE WERK
Surf Beach Bootcamp
Wil je weer helemaal fit beginnen aan het nieuwe surfseizoen of je conditie een boost
geven? Doe dan een keer mee aan onze surf bootcamp op het strand. Tijdens de bootcamp
doen we oefeningen op basis van kracht, snelheid en uithoudingsvermogen wat erg belangrijk is voor elke surfer.
Iedere maandag avond | €12,50 pp | v.a. 4 personen | Aanmelden via 06-83085020
Downhill longboard skaten
Heb je altijd al eens willen leren longboarden? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Leer
de juiste technieken en maak samen met een van onze instructeurs een tocht door de
duinen van Ouddorp.
Iedere woensdag avond | €12,50 pp | v.a. 4 personen | Aanmelden via 06-83085020

STAL H’T KACHELTIE | OUDELANDSEWEG 49 OUDDORP
Paard-/Ponyrijden:
Meer informatie en reserveren via: 06-22700788
• groepslessen - € 14,- per les
• kinderfeestjes
• poetslessen

• privélessen - € 15,- per 30 min.
• ponykampen (in vakanties)

Alle activiteiten van Ouddorp Duin staan uitgebreid beschreven op de website:
ouddorp-duin.nl/doen

Hier vind je ook alle informatie m.b.t. tijden, inschrijven en locaties.
Westerweg 18-40, 3253 LX Ouddorp | Tel. 0187 700 222

