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Altijd up-to-date

Inclusief eilandkaart

Ontvang elke 2 weken de
update van activiteiten in je
mailbox. Schrijf je gelijk in!

Ontdek in één oogopslag de
leukste dingen om te doen op de
handige eilandkaart.
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Een krant boordevol
ideeën

Ontdek je eigen horizon
op Goeree-Overflakkee

Bezoek het VVV
Inspiratiepunt
VVV Inspiratiepunt
Bosweg 2
3253 XA Ouddorp
0187 681789

Openingstijden:

Welkom op Goeree-Overflakkee! Het kan bijna niet anders dan dat het vakantiegevoel je
bekruipt. Het omarmt je als je over het water tuurt zodra je het eiland oprijdt. We kunnen
je verzekeren dat dit gevoel je niet meer loslaat zolang je hier bent. En dat weten wij als
geen ander.

Nergens in Nederland vind je een plek met zoveel kilometers
strand, ongerepte natuur en cultureel erfgoed, zo dicht bij
elkaar. Een plek waar het ene uitzicht zo naadloos overvloeit in
het andere. “Lekker een bee-ie van je of kiekke” zeggen we hier.
Op het eiland genieten en recreëren wij op en om het water.
Wij trotseren de elementen, maar altijd bewust en met respect.

maandag tot en met zaterdag
van 9.00 tot 17.00 uur

Eropuit?
Kijk op visitgo.nl
voor alle actuele
mogelijkheden..

We koesteren onze omgeving zodat wát we doorgeven aan
de volgende generaties nóg mooier is dan wat we al hebben.
Wij als ‘locals’ doen er alles aan om van ons ‘thuis’ te kunnen
blijven genieten. We zijn daarom ook erg blij dat we deze plek
met jou kunnen delen!

Inhoudsopgave

Dompel je onder

Duik in het verleden

Lekker eropuit, dát willen we allemaal. Zeker als de zon schijnt en de dagen
lekker lang worden. Met deze spiksplinternieuwe Eropuit Krant kijken we vooral
wat er wél kan. Goeree-Overflakkee heeft zóveel te bieden! Ongerepte natuur,
zeeën van ruimte, eindeloze stranden, heerlijke terrassen en genoeg vertier voor
groot en klein. Deze krant staat boordevol leuke tips en ideeën. Wil je nog meer
inspiratie? Kijk op visitgo.nl of stap eens binnen bij het VVV-Inspiratiepunt in
Ouddorp. Maak je hoofd leeg en geniet!

Elke dag veranderen de mogelijkheden, activiteiten en geplande
evenementen. Houd de agenda op visitgo.nl in de gaten en je bent altijd
up-to-date.
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Verleg je grenzen

De leukste winkeltips
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Voel je vrij

Schuif gezellig aan

...of ontvang elke
2 weken onze
activiteiten update
in je mailbox!
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De VVV stuurt elke 2 weken een update van de activiteiten voor de
komende 2 weken via de mail. Dat is wel zo handig en heb je er geen
omkijken naar. Wil je die ook ontvangen? Ga naar update.visitgo.nl of
scan de QR-code en schrijf je in.

(ver)blijf hier!
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Een dagje vermaak
in Middelharnis

Dompel je onder

Theater, muziek,
film en meer...

Geniet van eilandcultuur en vertier. Verwonder jezelf over kunst, droom weg bij mooie
muzikale klanken of dans tot de zon ondergaat. Wat ga jij ondernemen?

De Houten Kaap in Ouddorp organiseert het hele
jaar theatervoorstellingen, (muziek)festivals en
andere activiteiten voor jong en minder jong.
Hopelijk kunnen we er deze zomer weer volop van
genieten. Binnen in het knusse strandtheater of
buiten op het strandplein.
Ook leuk: iedere schoolvakantie in het
strandtheater, het Houten Aap Kidscafé. Een
creatieve speelplek met onder andere verkleden,
schminken, Lego en bamboe bouwen en diverse
workshops voor de kinderen.

Ga voor verse groenten, een mooi stuk kaas,
verse vis of één van de vele andere producten
naar de verschillende weekmarkten. Meng
je tussen de eilandbewoners. Altijd een leuke
ervaring! In Sommelsdijk/Middelharnis op
woensdag (8.00 - 15.00 uur). In Ouddorp
op dinsdag van 8.00 - 15.00 uur. Op
donderdagochtend kun je in Goedereede
(9.00 – 13.00 uur) en Den Bommel (8.00 –
12.00 uur) naar de markt. In Oude-Tonge op
vrijdag van 8.00 – 12.00 uur. En op zaterdag in
Dirksland (8.00 – 12.30 uur) en Ooltgensplaat
(8.00 – 13.00 uur).

Sightseeing
met het treintje

Kijk voor het actuele programma op
houtenkaap.nl

Een dagje uit aan zee

Van alle
markten thuis

Hier kun je gerust een dagje voor uittrekken. Zeker als
er weer iets meer kan en mag! Want in Middelharnis
kun je heerlijk shoppen op de unieke winkeldijk D’n Diek.
Of een terrasje pakken aan de historische haven. Een
plek waar je graag wat langer blijft om de zon onder te
zien gaan. Of wat dacht je van een theatervoorstelling,
muziekoptreden of filmavond? Cultuurliefhebbers
halen hun hart op in het Diekhuus. Middelharnis zorgt
ook deze zomer voor corona-proof activiteiten voor
het hele gezin. Kijk voor actuele informatie en data op
middelharniscentrum.nl
facebook.com/middelharniscentrum

Van gezellige straatactiviteiten tot leuke kinderevenementen.
Hopelijk kunnen we er deze zomer weer van genieten! Want als je
zin hebt in een leuk dagje uit, is het gezellige Ouddorp een aanrader.
Daar is altijd wel iets te doen, zien en beleven. De winkeliers,
restauranteigenaren en ondernemers zullen ook deze zomer leuke
activiteiten en evenementen organiseren binnen de mogelijkheden
die er zijn. Wat denk je bijvoorbeeld van een bijzonder optreden op
de hoek van de straat door een straatartiest? Houd de social kanalen
van Ouddorp Centrum goed in de gaten!

Op zoek naar een leuk uitstapje en rondrit
met de kinderen? Neem de trein. De trein?
Ja, er rijdt een leuk elektrisch zomertreintje
in Ouddorp en in Middelharnis/
Sommelsdijk. Stap op bij de dichtstbijzijnde
halte en stap uit bij een leuke activiteit, je
accommodatie of voor een dagje shoppen
in het
centrum.

Week van de
Goereese Vis

facebook.com/ouddorpcentrum
instagram.com/ouddorpcentrum

Beeldentuin achter de Westduinen
De tuin, de beelden, het duinlandschap en de zee maken van de Beeldentuin een poëtische plek. Een plek
die mee verandert met de seizoenen en de wisselende kunstwerken. Laat je tijdens een wandeling door de
tuin overrompelen door nieuwsgierigheid, verbazing en bezinning.

Scan de QR-code voor
de actuele routes en tijden.

Eilanders vieren van 3 tot en met 12 september
2021 de Week van de Goereese Vis. Omdat ze
trots zijn op de eigen vissersvloot én omdat
Noordzeevis en de Stellendamse garnalen in
september het lekkerst smaken! Eetgelegenheden
zetten speciaal deze week lokaal gevangen vis op
de kaart. Waar ga jij heerlijke Goereese vis eten?
Bekijk de deelnemende restaurants op
weekvandegoereesevis.nl

Havenconcert Goedereede
9 & 10 juli 2021

achterdewestduinen.nl

Een concert op
40 meter hoogte
Schitterende klanken klinken in ieder straatje van het
historische stadje Goedereede. Luister en geniet van
deze gratis concerten. In je tuin, op het terras, aan de
haven of op een bankje met je gezicht in de zon.
De stadsbeiaardiers nemen plaats achter de beiaard
in de toren op de zaterdagen: 17, 24 en 31 juli en 7 &
14 augustus.

Kunst kijken
met KunstKijk
Word je geïnspireerd door
kunst? Dan mag je deze
editie van KunstKijk niet
missen! Van 5 t/m 8
augustus ben je welkom bij
verschillende kunstenaars
op het eiland. Het
complete programma
plus de adressen van
deelnemende kunstenaars
vind je op kunstkijk.com

Klap je stoel uit en ga lekker zitten. Het genieten
begint direct. Van de bijzondere plek en sfeer aan
de historische haven. Op een drijvend ponton
in de haven treden diverse artiesten op. Het
repertoire loopt van licht klassiek tot pop en
musical. Ook de plaatselijke trots, Koninklijke
Fanfare Apollo, zorgt ieder jaar voor muzikaal
plezier.
havenconcert.nl

Ervaringen die je een leven lang bijblijven
Beleef het zelf! Scan de QR-code en ga lekker genieten van alle evenementen!

Scan de QR-code of bezoek visitgo.nl
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Helemaal in balans
In de vakantie zoek je toch vooral ontspanning. Zowel geestelijk als
lichamelijk. Als je dan toch vrij bent, waarom jezelf niet verrijken
met yoga of een aantal yogalessen op het eiland?
Goeree-Overflakkee kent verschillende yogastudio’s. Binnen, buiten,
zelfs op het strand kun je lessen volgen.
Kijk welke het beste bij je past op visitgo.nl en zoek op yogastudio.

Verleg je grenzen
Zand, zon, water, wind en ruimte. Goeree-Overflakkee biedt alle elementen om jezelf
sportief uit te dagen. Van relaxed tot extreem: waar ga jij voor?

Ga eens van de
gebaande paden af

Actie op het
strand
Ben jij een echte adrenalinefreak die houdt
van snelheid en actie? Dan kun je bij
Beware Beach je hart ophalen! Stap in een
blokart of kitebuggy en laat je door de wind
meenemen over de stranden van Ouddorp!
Of speel Archery Tag met je vrienden en/of
collega’s. Een kruising tussen boogschieten
en paintball, perfect voor teambuilding! Kijk
voor meer informatie op de website van
Beware Beach.

Een dagje uit
op de manege

Watersportparadijs
Brouwersdam
Wil je in de vakantie niet alleen op je handdoek liggen, dan
is de Active Lakeside de plek waar je moet zijn. Zeil- en
Surfcentrum Brouwersdam aan het Grevelingenmeer is hét
watersportparadijs. Ga windsurfen, zeilen, longboarden, SUPen óf van de Waterjump! En neem zeker ook een kijkje in de
Surfshop met de nieuwste beachwear, windsurfgear, wetsuits
en accessoires.

Voor iedereen die van paarden en
pony’s houdt, kun je je hart ophalen bij
5 sterren manege Oostmoer. Of je nu
een beginner of doorgewinterde ruiter
bent, binnen of buiten wilt rijden: met
rijlessen op elk niveau kan iedereen
hier terecht. Oók vakantiegangers
kunnen kiezen uit les of ruiterkampen
in de zomervakantie. Wil je een keer
komen sfeerproeven of kijken met het
gezin? De koffie staat klaar!

bewarebeach.nl | 0187 202011

manegeoostmoer.nl | 0187 611242

Slingeren in
het klimbos

brouwersdam.nl | 0111 671480

Ben jij een echte avonturier en niet bang voor
hoogtes? Dan is Klimbos Zeeuwse Helden
echt iets voor jou! Klim en klauter door de
hindernissen hoog in de bomen en vlieg van
boom naar boom via de tokkelbanen. Het park
biedt zes verschillende klimparcoursen op
meerdere moeilijkheidsniveaus. Op die manier
is het Klimbos toegankelijk voor iedereen. Voor
zowel jong als oud, beginnende en ervaren
waaghalzen.

Vanuit de golven
op de baan
Je vakantie aan het water afwisselen
met een sportieve activiteit?
Midden in de polders van GoereeOverflakkee ligt de prachtige golfbaan
Catharinenburg. Deze uitdagende
18 holes golfbaan heeft een les- en
oefengedeelte met royale driving range,
putting greens, chip- en pitchveld en
zand- en grasbunkers. Je kunt er
zeven dagen per week terecht met
een GVB- of EGA-handicap. Eerst
een proefles? De pro’s helpen je
graag op weg!
Kijk op catharinenburg.nl
of bel 0187 605060

Natuur, strand, en vergezichten. Dat is waar GoereeOverflakkee om bekend staat. Prachtig om te zien,
maar nog mooier om te beleven. Op de mountainbike
zit je er echt middenin. Fiets langs de horizon door de
duinen. Ontwijk de bomen als je door het bos raast en
schakel heel even terug wanneer je ineens de oude
binnenstad van Goedereede binnenrijdt. Daag jezelf
uit op één van de mountainbikeroutes op het eiland!
Bijvoorbeeld de MTB- route van ruim 30 kilometer
bij Ouddorp of – voor de echte uitslovers - de 80
kilometer tellende GO Classic route van Middelharnis.
Liever kort maar krachtig? Fiets dan eens de MTBroute van 4 kilometer door het bos van Oude-Tonge!

Reserveer online op
klimboszeeuwsehelden.nl
of bel 0111 450045

Hotspot Brouwersdam
De Brouwersdam is het zevende deltawerk en verbindt de eilanden
Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee met elkaar. Inmiddels is de
plek uitgegroeid tot een wereldberoemde surf hotspot waar het bruist
van sportiviteit, plezier en gezelligheid. Aan de ene kant heb je het kalme
Grevelingenmeer en aan de andere kant vind je de onstuimige Noordzee. Of
je nu van kitesurfen, windsurfen, suppen, blokarten of zeilen houdt. Het kan
hier allemaal! Liever wat rustiger aan? Geniet van het uitzicht bij een van
strandpaviljoens en eetgelegenheden!
visitbrouwersdam.nl

Hengelaars als een
vis in het water
Voor wie denkt dat vissen een saaie sport is, heeft nog
nooit de weerstand van een wilde karper gevoeld!
Goeree-Overflakkee is de perfecte visstek dankzij haar
prachtige natuur en uitgestrekte polders. De vele vlieten
en kreken staan bijna allemaal met elkaar in verbinding.
Hierdoor is er een groot netwerk ontstaan boordevol vis.
Liever vissen in zee? Ook geen probleem. De Noordzee
is dichtbij. Het is niet voor niets dat de kenners van het
programma VisTV dit visrijke eiland zo graag bezoeken.

Klaar voor wat meer avontuur?

Spring in het diepe! Scan de QR-code en ontdek het eiland en de activiteiten.

Scan de QR-code of bezoek visitgo.nl
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Ga je mee op
safari?
Goeree-Overflakkee biedt de allerleukste
natuurexcursies. Van de Vollemaan-wandeling
tot de Slikken van Flakkee excursie, van
excursies speciaal voor de kids tot een bezoek
aan vogelspotplaats Tij. Of wat dacht je van een
Robbentocht of Eten uit de Natuur?

Gezonde zeehondjes
terug in de natuur

Voel je vrij
Hier ligt voor elke natuurliefhebber wat moois aan de horizon. Waar land en water
elkaar ontmoeten, ontstaan adembenemende landschappen. Ga naar buiten en ontdek
onze uitzonderlijke eilandnatuur.

In zeehondenopvang A Seal in Stellendam worden
zieke zeehondjes en ‘huilers’ opgevangen. Jonge
zeehondjes die hun moeder zijn kwijtgeraakt. Vooral
in de maanden dat pups in het wild geboren worden
is het een drukke boel bij A Seal. Leerzaam en
interessant voor de kinderen! Wie weet kun je ook
nog de vrijlating in zee van een gezonde zeehond
bijwonen!
Kijk voor tickets op aseal.nl

Leukste uitje van
Zuid-Holland
In het Faunapark Flakkee
kom je de leukste dieren
tegen. Capibara’s, neusberen,
stokstaartjes, vossen,
stekelvarkens, uilen, flamingo’s
en ara’s. In 2019 riep de ANWB
het Faunapark nog uit tot
leukste uitje van Zuid-Holland.
Kijk voor de actuele
openingstijden op
faunaparkflakkee.nl

Vies worden
verplicht

Kijk op demekkerstee.nl
Hofdijksweg 34 Ouddorp

Prachtige
natuurgids

Kijk op visitgo.nl voor meer informatie.

Wanneer je op verkenningstocht gaat kan
het zomaar voorkomen dat je oog-in-oog
komt te staan met wel heel bijzondere
eilandbewoners. Sommigen houden je vanuit
de lucht in de gaten, zoals de buizerd of
de zeearend. Andere versperren je de weg
tijdens een wandeling op de Slikken. Grazers
zoals het heckrund of het Fjordenpaard zien
namelijk ook weleens een lekker bloempje
óp het wandelpad in plaats van ernaast. Een
bever of ree loop je trouwens niet zo vlug
tegen het lijf. Zij hebben jou al lang gespot
voordat je ook maar een beetje in de buurt
bent. Toch kan de geoefende kijker wel een
glimp van ze opvangen.

Een leuke
middag op
geitenboerderij
De Mèkkerstee
Zodra je het erf oploopt voel je direct
de charme van het boerenleven. Loop
lekker rond tussen de geiten en andere
boerderijdieren. Om 15.30 uur worden de
geiten gemolken. Geniet tussendoor van
heerlijk zelfgemaakt ijs en bezoek vooral
de Landwinkel. En vergeet uiteraard niet
zo’n smakelijk geitenkaasje uit de eigen
kaasmakerij voor thuis mee te nemen!

Niets is zo leuk als lekker klimmen en klauteren
in de buitenlucht. Op pad in plaats van op de
Ipad! Ga naar Ooltgensplaat en laat je kinderen
lekker ravotten in natuurspeelplaats Bûûtenplaets
of ga op ontdekkingstocht in één van de
natuurspeeltuinen in Middelharnis of Stellendam.
En wat dacht je van Zeeland Buitenland: een uniek
natuurspeelgebied. Daar kan iedereen zich lekker
uitleven. De Flipjes in het duingebied van Ouddorp
is ook al jaren een begrip in de weide omtrek en
zal bij sommige ouders misschien ook het kind in
zichzelf naar boven halen.

INTO THE WILD

Wat er in coronatijd mogelijk is, varieert per week.
Check visitgo.nl voor de actuele mogelijkheden!

Alleen voor
geluksvogels
De Europese zeearend, de lepelaar en de grote
stern spot je in de vrije natuur. Of vanuit één van de
kijkhutten van vogelboulevard Hellegatsplaten of
vogelobservatorium TIJ in Stellendam. Met wat geluk
zie je in de winter wilde flamingo’s pootjebaden bij
Battenoord. Neem je verrekijker mee!

Goeree-Overflakkee is één
groot natuurgebied. Van
dynamisch duinlandschap en
bosrijke polders tot savanneachtig moerasgebied dat meekleurt
met de seizoenen. Een ware oase
voor de buitenmens. Onze mooiste
natuurgebieden zijn nu gebundeld in
een prachtige gids. Hierin worden meer
dan 20 bijzondere plekken uitgelicht.
Boordevol tips, kaarten, routes en
interessante bezienswaardigheden zoals
uitkijkpunten en vogelhutten. Een must
have voor elke natuurliefhebber.
Verkrijgbaar voor €6,95,- bij het
VVV Inspiratiepunt in Ouddorp.

Een bootreis
verwijderd van het
moderne leven
Maak een reis naar het laatste echte eiland van
Zuid-West Nederland: Tiengemeten. Verwonder je
over de rust, ruimte en de weidsheid. Je loopt van
een nostalgisch platteland, zo de bloemrijke weides
in en vandaar weer naar moerassige rietlanden.
Een dag is eigenlijk te kort.
Kijk voor meer informatie op
expeditieharingvliet.nl

Kijk op visitgo.nl voor meer informatie.

Ga op zoek naar ongerepte natuur!

Wil jij weten hoe je onze wilde dieren kunt
spotten? Bekijk welke natuurexcursies
beschikbaar zijn op visitgo.nl

Start je zoektocht hier! Scan de QR-code en ontdek het eiland en de natuurgebieden.

Scan de QR-code of bezoek visitgo.nl
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2000 jaar eilandgeschiedenis
in 17de eeuwse trapgevelhuisjes

Struinen door
historisch Ouddorp

Duik in het verleden

Wil je een virtuele reis naar 1953 maken? Zet de VRbril op en beleef de indrukwekkende rampnacht. Een
museumervaring die je niet snel vergeet! Bezoek ook de 19
oudheidkamers die je meenemen in een tijdreis van 2000
jaar eilandgeschiedenis. En neem uit het streekwinkeltje
een stukje geschiedenis mee naar huis. Bijvoorbeeld een
tof Flakkeezenspel of ouderwets lekker snoepgoed. Of
wat denk je van een replica van het beroemde schilderij
‘Laantje van Middelharnis’ voor aan je muur thuis? Dat is
nog eens een mooi aandenken.
streekmuseum.nl | 0187 483778

De Romeinen, Napoleon en de Boomsma’s waren je voor. Treed in hun voetsporen. Reis
terug in de tijd en ontdek het eiland in vroeger tijden.

Dat het een oud dorp is weten we zeker. Maar over
het ontstaan tast men nog in het duister. Door de
eeuwen heen is veel moois bewaard gebleven. Raaden Polderhuis, ontworpen in neo-renaissancestijl,
kun je niet over het hoofd zien. Ga eens naar binnen
en ontdek de historie van het dorp. In de knusse
molenwinkel net buiten het centrum vind je een ruim
assortiment meel en bloem uit eigen maalderij. Het
familiebedrijf produceert sinds 1845 ambachtelijke
producten. Meer weten over de achtergronden van
Ouddorp en het eiland? Houd de social kanalen in de
gaten voor leuke oude foto’s of stap eens binnen bij
het VVV Inspiratiepunt voor een duik in het verleden.

Van het ene
pittoreske straatje
naar het andere

facebook.com/ouddorpcentrum
instagram.com/ouddorpcentrum

Belevingswerf met een
maritiem verleden
Een unieke maritiem-historische schat in Middelharnis: de
scheepstimmerwerf uit 1750. Leuk om te bezoeken, maar ook een unieke
overnachtingsplek met een B&B in het Pekelpakhuisje en slaaphutten
aan boord van schepen. Bovendien een ‘springplank’ naar het prachtige
Haringvliet. Sta zelf aan het roer van een gehuurde trapkajak, sloep
of zeiljacht óf als passagier op één van de vaartochten. Bijvoorbeeld
met een snelle RIB, klassieke 2-master, catamaran of met het varend
monument ‘Anna Jacoba’. Hoog & droog op de werf staat de MD10
‘Johanna Hendrika’, de laatst overgebleven beugsloep uit 1896.

Wandelroute
door uniek
bunkercomplex
Gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog?
Dan mag de Bunkerroute niet ontbreken op
je bucketlist. Het bunkercomplex is onderdeel
van de Atlantikwall en door de Duitsers
aangelegd als verdediging tegen een eventuele
invasie van zee. Na de oorlog verdwenen
onder het zand. Nu een historische ervaring
die je 70 jaar terug in de tijd brengt. Volg de
informatiepanelen en sla geen bunker over.
Reserveer een rondleiding met gids op
wo2go.nl

Puzzel je gezellig mee op Goeree-Overflakkee?
Wil jij het eiland ontdekken? En houd je van raadsels, weetjes en puzzels? Neem je familie mee over het
eiland. Spring in je auto of trek een paar goede wandelschoenen aan. Het Streekmuseum heeft maar
liefst 7 wandel- en 2 autopuzzeltochten samengesteld. Een aanrader voor eilandbezoekers
én eilanders. De puzzelboekjes zijn vanaf € 5,50 te koop bij het Streekmuseum in
Sommelsdijk en bij het VVV Inspiratiepunt in Ouddorp.

Het ultieme eilandgevoel ervaren? Beklim de vijftiende -eeuwse
toren in Goedereede. De wenteltrap met 217 treden brengt
je 40 meter de hoogte in tot op het dak. Daar wacht een
adembenemend uitzicht. Met helder weer zie je overal het
water. De Noordzee, het Grevelingenmeer én het Haringvliet.
Ontdek tijdens je klim naar boven ook de geschiedenis van het
stadje Goedereede in de tentoonstellingsruimten.
Kijk voor meer informatie op het torenmuseum.nl

Maak een reis
door het verleden
met de RTM-tram

menheersewerf.nl | 0187 482735

Beklim 217 treden voor
een adembenemend
uitzicht

Vis heeft Middelharnis groot gemaakt. De vroegere
vissershaven is nu een jachthaven waar je heerlijk
kunt genieten aan of op het water. Wandel van het ene
pittoreske straatje naar het andere. Verwonder je over
de schitterende oude pandjes, het statige Raadhuis en
de nog actieve molen. Sla zeker de Kerkstraat niet over!
Een van de mooiste straatjes op het eiland. Wist je dat
‘Het laantje van Middelharnis’ in 1689 door de beroemde
landschapsschilder Meindert Hobbema is vastgelegd op
doek en nu in Londen hangt?

Op stap met
de Boomsma’s

Alle passagiers instappen! Maak een reis door
het verleden met de stoomtram. Kijk vanuit een
schommelende coupé over het Grevelingenmeer en
luister naar de verhalen van de conducteurs over
de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij (RTM). In
de remise ruik je het verleden en proef je de passie
voor de stoom- en dieseltrams. De RTM was ruim
een halve eeuw de belangrijkste vervoerder op de
eilanden. Kortom, een bezoek waard! Reserveer je
plekje in de tram op tijd.
rtm-ouddorp.nl | 0187 689911

middelharniscentrum.nl
facebook.com/middelharniscentrum

Een huishouden van Napoleon
tot een gevangenis in WOII
Houd je van avontuurlijke verhalen? Fiets langs het Fort
Prins Frederik. Het avontuurlijke verleden is hier in alles
zichtbaar. Bijvoorbeeld de Franse soldaten die onder
gezag van Napoleon bivakkeerden in de geschutstoren.
Of de gevangenis in het Kruithuis, gebruikt tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Tip: Start je fietsroute bij TOP
Ooltgensplaat. Een ‘knooppunt’ waar diverse routes
samenkomen. Pik je gelijk het havenkanaal en het
Weeghuisje mee!
Kijk op visitgo.nl bij eilandhistorie

Een stripboek over Goeree-Overflakkee? Is het eiland zo
bijzonder? Echt wel. Koop een exemplaar en ontdek zelf
de indrukwekkende geschiedenis. Je trekt er samen op uit
met de gebroeders Boomsma. De tweeling, geboren op
22 maart 1901, woonden in Middelharnis en waren samen
een kleurrijke verschijning. Ze gingen graag samen op pad
en nemen nu jou mee naar de Romeinen, Napoleon, het
rijke visserijverleden en De Ramp.
Voor €7,95 te koop bij het VVV Inspiratiepunt in
Ouddorp, Bosweg 2

Leer alles over de historie van een eiland
Duik in het verleden! Scan de QR-code en ontdek het eiland en de geschiedenis.

Scan de QR-code of bezoek visitgo.nl
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Verrassend veel
winkelplezier in
Ouddorp

De leukste winkeltips

Gezellige marktsfeer
binnenshuis

Lekker een dagje struinen langs karakteristieke winkeltjes en sfeervolle dorpspleinen.
Bekijk de tips!

De Ouddorpse weekmarkt
Iedere dinsdag van 08.00 tot 15.00 uur vind je in het
centrum van Ouddorp de knusse weekmarkt. Lekker
struinen langs de kramen en genieten van de gastvrije
kooplui. Je kunt hier terecht voor al je dagelijkse
boodschappen en meer! Van kaas, vlees en vis tot aan
prachtige boeketten en leuke kleding.

Een fruitige witte wijn, koud speciaalbiertje of
toch een lekker glas gin on the rocks? Na een
heerlijke vakantiedag is het extra genieten van
je favoriete drankje in de avondzon. Bezoek
daarom eens de Gall & Gall in Ouddorp. De
medewerkers zijn stuk voor stuk enthousiaste
productliefhebbers die graag hun passie delen
en je adviseren in het vinden van dat ene
heerlijke drankje.

facebook.com/ouddorpcentrum
instagram.com/ouddorpcentrum

Jouw Marktkraam in Ouddorp is een uniek concept,
afkomstig uit Finland. Verkopers kunnen hun eigen
overdekte marktkraam huren en spulletjes verkopen.
Nieuw, tweedehands én zelfgemaakt. Dat zorgt
voor een gezellige boel. Dus stap zeker eens naar
binnen en verwonder je over het brede aanbod. Of
je nu op zoek bent naar vintage decoratie, kleding of
speelgoed, bij Jouw Marktkraam vind je het.
jouwmarktkraamouddorp.nl | 0187 665774

Laat je adviseren
bij Gall & Gall

Vanuit Ouddorp Centrum met haar vele uitnodigende
straatjes loop je zó naar de buitenring voor nog meer
winkelplezier. In de zijstraten van het centrum vind je
verrassende winkels en verborgen pareltjes. Breng ook
eens een bezoek aan de leuke molenwinkel of Plein
215. Hier kun je behalve je dagelijkse boodschappen
óók terecht voor heerlijke verse vis en een groot
assortiment verse bloemen. Heb je grootste plannen?
Parkeren in Ouddorp is gratis!

Winkelen à
la carte
Ben je op vakantie op GoereeOverflakkee en zoek je een specifieke
winkel in de buurt? Kijk eens op
visitgo.nl voor een overzicht van
alle winkels op het eiland. Op de
meest onverwachte plekken vind je
de leukste winkels. Met de handige
interactieve kaart vind je zo je weg.
Van bouwmarkt tot supermarkt,
van bakkerij tot landwinkel
en van dierenspeciaalzaak tot
modespeciaalzaak.

Winkelen & wandelen
Middelharnis Centrum is in 2005 geheel gerenoveerd en in de
historische stijl teruggebracht. Onder dit authentieke uiterlijk gaat
een groot aanbod aan moderne winkels schuil. Het centrum kreeg
haar naam door de lange winkeldijk (in dialect ‘diek’) die doorloopt
tot Sommelsdijk. Misschien leuk om een paar uurtjes winkelen
te combineren met een leuke historische stadswandeling door
Sommelsdijk en Middelharnis.
middelharniscentrum.nl
facebook.com/middelharniscentrum

Dorpstienden 13 Ouddorp | 0187 689161

Nieuwe en
tweedehands
kindermode
Op zoek naar leuke merkkleding voor
kinderen? Nieuw of tweedehands? Bij ‘t
Is Goed kun je dan je hart ophalen. En
elke dag als je wilt. Want er is dagelijks
nieuwe aanvoer in de maten 50 t/m 176.
De winkel doet z’n naam eer aan. Want
bij ‘t Is Goed is het ook goed. Er worden
hoge eisen gesteld aan de kwaliteit. Ga
eens langs!
tisgoed.com | 0612331672

Shop de perfecte look

Laat je verrassen
bij Albert Heijn

In het gezellige centrum van Ouddorp, vind je
Modestudio Le Joujou. Een boutique in een oude
schuilkerk, waar je wel even naar binnen móet stappen.
Met merken zoals Pennyblack, Ivko, footwear van
Lazamani en badkleding van o.a. Beachlife biedt deze
leuke damesmodezaak outfits voor iedere gelegenheid;
casual, werk en strand.

Ben je op zoek naar heerlijke producten én goede service?
Dan kom je in Ouddorp al snel uit bij Albert Heijn. Wat
een bezoek helemaal interessant maakt, zijn de 1000
prijsfavorieten: een groot aantal kwaliteitsproducten
tegen een altijd lage prijs. Dat maakt boodschappen doen
extra leuk. En parkeren? Geen probleem. Zowel binnen in
de parkeergarage als buiten is het gratis.

Weststraat 3 in Ouddorp | 0187 682744

ah-ouddorp.nl | Dorpstienden 14 in Ouddorp

Scoor een heerlijk
vers ontbijtje bij
de SPAR
Een heerlijk ontbijtje, smakelijke lunch, verse
maaltijdsalade of gewoon een kar vol? Verblijf
je in de buurt van Nieuwe-Tonge, dan vind je bij
de plezierige supermarkt SPAR Klapmuts alles
voor je dagelijkse boodschappen. Tip: deze winkel
staat vooral bekend om haar lekkere ambachtelijk
gebakken brood. Je krijgt spontaan trek als je naar
binnen stapt.
Westdijk 14 in Nieuwe-Tonge | 0187 651378

Heb jij alle winkelstraten al bezocht?
Ontdek wat er te koop is! Scan de QR-code en ontdek de dorpen en de winkelstraten.

Scan de QR-code of bezoek visitgo.nl
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Het ultieme strandgevoel
Op één van de mooiste plekken aan het Noordzeestrand ligt
Beachclub ’t Gorsje. Eet sushi op het grote terras. Of geniet van
heerlijke gerechten van de authentieke houtskoolgrill. Combineer
dit met een heerlijke wijn uit de grootste wijnselectie van het eiland.
Beachclub ’t Gorsje voelt door de relaxte en ontspannen sfeer als
thuiskomen. Uitzicht op het water, dichtbij zee en een ondergaande
zon. Wat wil je nog meer?
tgorsje.nl | 0187 684612

Schuif gezellig aan
Voor grote en kleine fijnproevers, vis- of vleesliefhebbers, puur natuur of bourgondiërs:
het eiland biedt voor iedereen gerechten om je vingers bij af te likken.

Van een dagje aan zee of een lekker middagje shoppen in
het centrum van het gezellige Ouddorp krijg je trek! Ga jij
voor een snelle hap, een gezonde lunch of heb je zin om
lekker lang te tafelen? Van vlees tot vis en vega. In het
dorpscentrum kun je ontbijten, lunchen, dineren en borrelen.
In één van de knusse restaurantjes of op een van de gezellige
terrassen in de zon.

Eat & See bij
Brouwersdam

Strandclub Zee is sinds 2017 een begrip
op de bruisende Brouwersdam. Via een
loopbrug sta je zo op het terras boven de
zee. Hier kun je heerlijk ontbijten, lunchen,
dineren, relaxen en genieten van een
onbetaalbaar uitzicht. Is het wat te fris?
Dan staat de houtkachel binnen aan en
kun je genieten van de huiselijke sfeer.
Reserveer op tijd je plekje bij deze populaire
strandclub!

De Best Burger
in Town

Kom je de typische
Ouddorpse sfeer
proeven?

Genieten
van een
onbetaalbaar
uitzicht bij
Strandclub Zee

Zoek je een leuke, ongedwongen
eetgelegenheid in Oude-Tonge? Dan is
Grand Café Buutegeweun een aanrader.
In het gezellige pand vlakbij de haven
kun je heerlijke burgers, saté en andere
smakelijke gerechten eten voor een prima
prijs. Sterker: de burgers scoorden in 2020
hoog in de Best Burger Benelux verkiezing!
Die moet je dus een keer geproefd hebben.
En schijnt het zonnetje, dan is koffie met
gebak op het terras minstens zo genieten.

Niets is fijner dan na een actieve dag op het water aan
te schuiven voor een lekker diner. Bij Restaurant Eat &
See geniet je van heerlijk eten én een prachtig uitzicht
over het Grevelingenmeer. Zowel buiten als binnen.
Het houten pand straalt een fijne en eigentijdse sfeer
uit die perfect past bij de omgeving en de vibe van de
watersport. Voor ontbijt, lunch, diner en borrel.
brouwersdam.nl | 0111 671480

facebook.com/strandclubzee
0187 723930

Living, Latte e Vino

grandcafebuutegeweun.nl
0685813384

LEV staat voor Living, Latte e Vino. LLEV brengt traditionele lekkere en mooie
spullen naar Middelharnis. Dat betekent niet alleen kwalitatieve koffie en wijn,
maar ook beleving. De hele kleine keuken en kaart biedt typisch lokale lekkernijen
als een soort melting pot met Lifestyle producten. Samengevat, een pure ‘smaak’
beleving in een hele ‘sfeervolle’ omgeving.

facebook.com/ouddorpcentrum
instagram.com/ouddorpcentrum

bijllev.nl

Restaurant, brasserie
én cafetaria inéén
Heb je iets kleins of groots te vieren? Of wil je gewoon
heerlijk met z’n tweeën uit eten? ’t Wapen van
Stellendam heeft een restaurant, brasserie, cafetaria met
terras en verzorgt catering- partyservice op locatie. Van
de perfecte cappuccino met verse appeltaart tot een
rijke vissalade met een witte wijn. Door de jaren
heen bekroond met talloze prijzen, dus van
kwaliteit ben je verzekerd.
wapenvanstellendam.nl
0187 491376
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Goed vertoeven na een dagje
strand in De Groene Lanteern

Thuiskomen
bij restaurant
Akershoek

Dit eigentijdse café-restaurant in Ouddorp is favoriet bij veel eilanders en
vakantiegangers.
De recensies spreken voor zich. Voor een lekkere kop koffie, een lunch
of uitgebreid diner zit je hier meer dan goed. De keukenbrigade van Café
Restaurant In d’ Groene Lanteern maakt van verse streekproducten heerlijke
huisgemaakte gerechten. Wil je gezellig binnen zitten of toch liever op het
terras? Het kan allebei. Reserveer op tijd je plek!

Het gevoel van thuiskomen. Dat is wat je
ervaart als je binnenstapt bij restaurant
Akershoek in hartje centrum Ouddorp. Dit
huiselijk ingerichte restaurant is sinds eind 19e
eeuw een begrip op de ‘Kop van Goeree’. Het
eten is heerlijk en qua menukaart? Keuze te
over! Genoeg redenen dus om gezellig lekker
lang te tafelen. Liever koffie met gebak? In het
zonnetje op terras kun je heerlijk genieten van
de sfeer op het plein.

groenelanteern.nl | 0187 681627

hotelakershoek.nl | 0187 681437

Eropuit krant Goeree-Overflakkee

Genieten tussen
de bloemenpracht
aan de haven van
Middelharnis
Zoek je echt iets bijzonders voor een lunch of
gezellige avond uit? Reserveer dan een tafeltje
bij ‘de Bras’; zoals Brasserie ‘t Vingerling bekend
staat bij de eilanders. De Bras is lokaal een
begrip. Laat je verrassen met seizoensgebonden
producten en gerechten. Binnen in het sfeervolle
pakhuis óf zodra de zon zich laat zien op het
sfeervolle, verwarmde terras aan het water.
Tussen prachtige bloemen en met uitzicht op de
schilderachtige jachthaven van Middelharnis. Wat
wil je nog meer?
brasserievingerling.nl | 0187 483333

Bekijk meer
eetgelegenheden op de
volgende pagina!
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Gezelligheid aan de
haven van Middelharnis

De lekker-eten-tip
van Tripadvisor: In
de Keulse Pot

Hier is de gast nog steeds koning. En dat
voel je aan alles. Je wordt hartelijk begroet
en de koffie staat altijd klaar. De gezellige
lunchrooms, cafés en restaurants hebben
veel te bieden. Naast heerlijke gerechten, een
smaakvolle lunch of een lekkere borrelplank,
kun je in Middelharnis ook genieten van een
prettig uitzicht; de historische jachthaven. Zie je
jezelf al zitten aan het water met je wijntje?

(Ver)blijf hier!

middelharniscentrum.nl
facebook.com/middelharniscentrum

Blijf je even of wat langer? Eenmaal van Goeree-Overflakkee geproefd, smaakt het naar
meer. Wanneer kom je weer?

Veel mensen wisten de weg al te vinden naar dit
fijne restaurant in het centrum van Ouddorp. En
niet voor niets. Stuk voor stuk geven zij mooie
cijfers voor het menu én de dienstverlening. Loop
ook eens binnen en geniet in huiselijke sfeer van
een heerlijke lunch, diner of koffie met appeltaart.
Of wat dacht je van op het zonnige terras genieten
van een getapt biertje met tapas? Liever bij je
accommodatie genieten? Ook afhalen is mogelijk.

Goed, vers, lokaal
en smaakvol

indekeulsepot.nl | 0187 684515

Bij Strandpaviljoen Brouw weten de koks voor
iedereen wat lekkers te brouwen in de keuken. Ook
de allerjongsten eten hier maar wat graag hun bord
leeg. Brouw serveert comfort food. Goed, vers, lokaal
en smaakvol.
Opgeladen en weer vol energie? Duik in het zeewater
of trotseer de golven op je surfplank! Tip: ook leuk
voor een BBQ en/of meeting met het bedrijf!

Brood en
specialiteiten met
liefde gemaakt
Je hebt bakkers en bakkers. Bakkerij Akershoek
mag zich Gildelid noemen en de titel ‘Echte Bakker’
dragen. En dat is niet voor niets. Het vakmanschap,
de passie en liefde proef je terug in elk product.
Akershoek is een begrip in Ouddorp en staat voor
kwaliteit en dagelijks vers gemaakte producten.
Stap zelf eens binnen in één van de winkels in
Ouddorp. Eet smakelijk!
bakkerakershoek.nl

brouw.nl | 0187 202010

DUS-Events voor
een bijzondere
dag uit

Overnachten in
Park Zeedijk

Zoek je echt iets bijzonders om tijdens je verblijf te
doen? Bekijk dan zeker eens de arrangementen van
DUS-Events. Dit bureau biedt uiteenlopende
activiteiten voor één of meerdere leuke dagen uit.
Bijvoorbeeld interessante ‘Ontdekroutes’ met de
auto of motor. Of een culinair arrangement om te
genieten van de mooiste gerechten en de lekkerste
wijnen op het eiland. Liever de natuur in? Laat je
verrassen!

Wil je overnachten in de natuur, maar wel
in luxe? In vakantiepark Zeedijk ben je één
met het aangrenzende natuurgebied. Trek je
wandelschoenen aan en ontdek de Slikken
van Flakkee. Bijna 1500 ha. natuur, met
bijzondere planten en bloemen en waar
kuddes heckrunderen en Fjordenpaarden
je passeren. Park Zeedijk; een plek waar je
bijna niet dichter bij de natuur kunt zijn.

dus-events.nl

parkzeedijk.nl | Peuterdijk 50 Herkingen

Relaxed eten bij Bistro Skål
Skål - uitspraak Skol - is Zweeds en staat in bijna in
heel Scandinavië voor ‘proost’. Deze naam past perfect
bij de fraaie, eigentijdse stijl van het restaurant. Waar
ook aan de kleintjes is gedacht. Mét binnenspeeltuin
en de natuurlijke zwemvijver binnen handbereik.
Hier kun je proosten op de mooie dingen in het leven
en tegelijkertijd genieten van een heerlijke relaxte
omgeving. Bij Bistro Skål is het elke dag vakantie!

Luxe vakantiehuizen
vlak bij zee

bistroskal.nl | 0187 685413

Voel je vrij bij
vakantiepark
De Klepperstee

Op loopafstand van het strand en de gezellige drukte
van Ouddorp maar toch ver genoeg voor rust, vrijheid
en luxe. Wie wil dat niet? Zoek je voor een volgend
verblijf in Ouddorp een comfortabel vakantiehuis, kijk
dan eens bij Huijsmans Verhuur. De mooie natuur en
rustige omgeving zorgen voor een perfecte fiets- of
wandelvakantie.
huijsmansverhuur.nl | 0187 683162

Direct achter de duinen in Ouddorp
– op steenworpafstand van de
Brouwersdam, het Grevelingenmeer
en het gezellige Ouddorp Duin ligt
vakantiepark De Klepperstee. Een
heerlijk, groen park voor tent, caravan,
camper én bungalow. Voel je vrij om
een verfrissende duik te nemen in de
zwemvijver of ga lekker eten bij Bistro
Skål. Slaap jij tijdens je volgende verblijf
in Ouddorp op De Klepperstee?

Waar heb jij vandaag trek in?

Op Goeree-Overflakkee kun je heerlijk uit eten. Scan de QR-code en zoek jouw tafeltje!

klepperstee.nl | 0187 681511

Scan de QR-code of bezoek visitgo.nl
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Autopech in de
vakantie

Vakantie vieren
aan zee

Autopech opgelopen tijdens je vakantie? Ontzettend vervelend
natuurlijk. Maar gelukkig kun je bij Autobedrijf Verduijn in Ouddorp
terecht voor onder meer reparatie en onderhoud, schadeherstel,
accu check, airco check, ruitschade. De vriendelijke en vakkundige
monteurs weten raad met alle merken en modellen auto’s Tip: sla
het telefoonnummer op voor het geval dat!

Zin in een heerlijke, luxe vakantie? Dan is de
Ridderstee met 104 luxe vakantiewoningen echt
een droomplek. Op nog geen kilometer van
het strand en de Noordzee. De Brouwersdam
en het Grevelingenmeer, hotspots voor iedere
watersporter, liggen om de hoek. Waar wacht
je op? Boek je verblijf in Ouddorp aan zee op de
Ridderstee.

autobedrijfverduijn.nl. | 0187 682032

365 dagen
genieten van
het groen
Geniet jij ook zo van het buiten zijn? En van
bloeiende planten en bloemen? Maak van je
tuin rondom je (vakantie)huis een groene oase.
Een plek waar je lekker kunt ontspannen met
een goed boek en een wijntje. Geen groene
vingers? Neem contact op met de echte
hoveniers van Voogd Hoveniers. Zij kunnen
jou helpen met de architectuur, aanleg én het
onderhoud van de tuin.
voogdhoveniers.nl | 0187 682952

Altijd een
camperplaats
om de hoek

ridderstee.nl | 0187 685888

Slapen in de polder
Overnachten
in het
duinlandschap
Veel mooier wordt het niet. Schitterende
vakantievilla’s in een uniek duinlandschap.
Vlak bij het fraaie en ruime Noordzeestrand.
Je zult er maar vakantie mogen vieren!
Dat kan bij Landal Strand Resort
Ouddorp Duin. Kinderen kunnen zich
buiten én binnen heerlijk uitleven op de
houten speeltoestellen. En aan het grote
strandplein met winkeltjes, horeca en
theater is altijd wel wat te beleven! Kom je
een keer langs?

Hou je van rust, ruimte en privacy ? Dan is
camping ’t Vogelnest in Stad aan ’t Haringvliet een
heerlijke plek om te verblijven. Met grote, door hagen
afgeschermde plaatsen voor zowel toercaravans als
chalets is privacy gewaarborgd. Prachtig gelegen in
de polder. Vanaf de camping zijn er diverse fiets- en
wandelroutes mogelijk. Schitterende nabijgelegen
natuurgebieden.
campinghetvogelnest.nl | 0187 611252

Gezond in
beweging
blijven
Ontspannen en soepel bewegen
is voor iedereen belangrijk, ook
in de vakantie. Bij Therapie- &
Bewegingscentrum Goeree
kun je kiezen uit een scala
aan behandelvormen, zoals
fysiotherapie, manuele therapie,
osteopathie en tal van andere
paramedische specialiteiten. Ook
binnen en buiten sporten is mogelijk
in het fitnesscentrum Fit-Upp.
Kortom, met vestingen in Ouddorp
en Goedereede alles onder één dak
om te werken aan je gezondheid.

landal.nl/strandresortouddorpduin

therapie-goeree.nl | 0187 498555
Na een heerlijke dag met de camper aan zee, zijn er altijd fijne
camperplaatsen om de hoek. 24/7 toegankelijk voor campers en
waar je zelf kunt inchecken. Supermakkelijk. En ideaal voor een
kort verblijf. Bij zonsopkomst ben je binnen no-time weer op je
favoriete bestemming: aan zee.

Liever je eigen
vakantiehuisje?

Kijk voor alle camperplaatsen op visitgo.nl

Een tweede huis op
Goeree-Overflakkee

Een natuurlijk
verblijf

Zin gekregen om vaker vakantie te
vieren op het eiland? Denk eens aan
een eigen stek! Neem een kijkje op het
mooie showterrein van Caravanhandel
de Grevelingen. Hier heb je de keuze uit
een groot assortiment van stacaravans &
chalets. Liever een gebruikt exemplaar?
Ook dat kan. Kom eens langs, je bent van
harte welkom!

Op zoek naar rust en ruimte? Maar ook naar luxe
en comfort? Strijk neer bij Landschapscamping
de Vlugtheuvel in Stellendam. Een gastvrije
familiecamping met het water van de Noordzee,
de Grevelingen en Het Haringvliet om de hoek.
Geniet van de zonnige zandstranden en unieke
natuurgebieden.

De kans dat je verliefd wordt op GoereeOverflakkee is best groot. Misschien
droom je al van een leuk vakantiehuisje
vlakbij zee. Of droom je liever groot en wil
je je dolgraag gaan settelen op het eiland.
Bezuijen Bemiddeling weet alles van
wonen op Goeree-Overflakkee en helpt je
graag die droom te verwezenlijken. Gaat
het al kriebelen? Een telefoontje voor een
vrijblijvende oriëntatie is zo gedaan!

Luxe verblijf bij
het strand
Op slechts 250 meter van het heerlijke strand van
Ouddorp vind je de strandappartementen van De
Vrijheid. Deze stijlvol ingerichte appartementen zijn
van alle gemakken voorzien. Dankzij de uitstekende
ligging is het hier ook voor langere periode lekker
vertoeven! Wanneer komen jullie?

bezuijenbemiddeling.nl | 0187 684868

campingdevrijheid.nl | 0187 681268

vlugtheuvel.nl | 0187 491281

Hier ben je altijd welkom!

degrevelingen.nl | 0187 651259

Waar slaap jij vannacht? Scan de QR-code en ontdek de leukste plekjes op het eiland!

Scan de QR-code of bezoek visitgo.nl
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Stippen op de horizon
Punkte am Horizont

Historisch centrum
van Middelharnis

N O ORDZ EE

Historisches Zentrum
von Middelharnis

Zin om een dagje te shoppen, even een terrasje
te pakken of gezellig uit eten te gaan? Dan is een
bezoek aan Middelharnis meer dan de moeite
waard. In de pittoreske haven en het historische
centrum ontdek je prachtige oude pandjes en
vind je - naast de bekende ketens - talloze kleine
speciaalzaken. Ook is er aan de haven een mooi
aanbod aan eetcafés en restaurants.

Lust auf einen Shopping-Tag, einen Drink auf
einer Caféterrasse oder ein schönes Essen im
Restaurant? Dann ist ein Besuch in Middelharnis
mehr als lohnenswert. Im malerischen Hafen
und im historischen Zentrum gibt es schöne alte
Gebäude und – neben den bekannten Ladenketten
– zahlreiche kleine Boutiquen. Am Hafen wartet
eine nette Auswahl an Cafés und Restaurants.

Kijk op middelharniscentrum.nl
of kijk op visitgo.nl

Gehe auf middelharniscentrum.nl
oder visitgo.nl
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Bunkers De Punt

2

Faunapark Flakkee

3

De Mèkkerstee

4

Menheerse Werf
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RTM-museum
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Torenmuseum

7

Streekmuseum Goeree-Overflakkee
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Vogelobservatorium Tij

9

Speeltuinen
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Zeehondenopvang A Seal

11

Golfbaan Catharinenburg
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Brouwersdam
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Ontdek | Entdecken
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Goedereede
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TOP Stellendam

Hellevoetsluis

TOP Ooltgensplaat
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Natuur | Natur
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Ouddorp
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Stellendam
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Melissant
Dirksland
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Sommelsdĳk

Brouwershaven
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Herkingen

20

M

B

Slikken van Flakkee

C

Tiengemeten

D

Hellegatsplaten

E

De Vliegers
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Sfeervol winkelen
in Ouddorp

Gemütlich einkaufen
in Ouddorp

Het sfeervolle Ouddorp Centrum is een ‘must do’
tijdens je bezoek aan het eiland. Een heerlijke
combinatie van winkels in karakteristieke pandjes,
gezellige horeca en leuke terrassen. Het centrum
biedt voor ieder wat wils. Met de markt op dinsdag en
– als het mogelijk is – regelmatig leuke evenementen.
Parkeren is gratis. Check voor actuele activiteiten
Facebook of de Eropuit agenda.

Das stimmungsvolle Zentrum in Ouddorp solltest du bei deinem
Besuch auf der Insel unbedingt gesehen haben. Hier erwartet
dich eine schöne Mischung aus gemütlichen Restaurants,
einladenden Caféterrassen und charakteristischen Gebäuden, in
denen Geschäfte zum Bummeln einladen. Das Zentrum bietet
mit dem Markt am Dienstag und – wenn möglich – regelmäßig
stattfindenden Veranstaltungen für jeden etwas nach seinem
Geschmack. Parken ist kostenlos. Aktuelle Aktivitäten findest du auf
Facebook oder im Veranstaltungskalender.
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Middelharnis

O

Ouddorp

T

Oude-Tonge

Middelharnis

N215

Scharendĳke

Kijk op:
facebook.com/ouddorpcentrum of visitgo.nl

Kwade Hoek

Shoppen | Einkaufen
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Tiengemeten

Stad aan ‘t Haringvliet

C

Nieuwe-Tonge

Battenoord

Den Bommel
D

N59

Willemstad

T

Oude-Tonge
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Ooltgensplaat

Achthuizen

9

KRAMME R

Gehe auf facebook.com/ouddorpcentrum oder visitgo.nl

Eropuit krant Goeree-Overflakkee

VOLKE RAK
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