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Welkom!
Een zorgeloze vakantie. Dat willen we toch allemaal?
Zo ontstond het idee voor dit speciale welkomstmagazine:
boordevol inspiratie en praktische informatie. Ontdek al
bladerend wat er allemaal te beleven valt op Ridderstee
Ouddorp Duin en in deze prachtige omgeving. Eigenlijk is dit
magazine een lokale reisgids. Speciaal voor jou om er een
zorgeloze vakantie van te maken.
Sinds de zomer van 2019 verhuren we de vakantiewoningen
op Ridderstee Ouddorp Duin. Een prachtig nieuw
vakantiepark in Ouddorp, op loopafstand van het strand.
En vijf minuten rijden naar de Brouwersdam en het
Grevelingenmeer.
Veel plezier!
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DEZE PLEK

Toen & nu
Voordat Ridderstee Ouddorp
Duin opende in 2019, vond je op
deze plek de kampeervelden
van De Klepperstee. Het
vakantiepark dat in 1968 werd
opgericht door Ludovic den
Hollander. Hij stichtte een
recreatiefamilie die nog altijd
eigenaar is van De Klepperstee
én Ridderstee Ouddorp Duin.

Nog verder terug in de tijd
We reizen terug naar 1786. In deze
lang vervlogen tijden stond exact op
deze plek een grote duinboerderij.
Bij deze boerderij hoorde een
uitgestrekt landgoed. Dat voormalige
landgoed ligt nog altijd pal naast het
vakantiepark.

De ridder van de Ridderstee
Een duinboerderij met landgoed had
natuurlijk ook bijzondere bewoners.
Zo woonde er lange tijd een heer van
adel. Dorpelingen noemden hem
een ridder. En zodoende heette zijn
boerderij in de volksmond ook ‘de
Ridderstee’. Die naam houden we nu
in ere. Ridderstee Ouddorp Duin: voor
een vorstelijke vakantie aan zee.

Gloednieuw vakantiepark
Sinds augustus 2019 zijn de eerste
vakantiewoningen van Ridderstee
Ouddorp Duin te huur. In de eerste
helft van 2020 ronden we de tweede
en derde bouwfase van het park
af. Na de zomer staan er dan 104
vakantiewoningen op de Ridderstee.
Heb je interesse in een eigen woning
op het park? Kijk dan voor meer
informatie op ridderstee.com
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DUURZAAM TERREIN
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Geniet van
de natuur
om je heen
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DUURZAAM TERREIN

Het terrein van Ridderstee Ouddorp Duin is
speels ingericht. Tussen mooie oude eiken,
grove dennen en prachtige duinen. Hier heb
je de vrijheid om te spelen. En de ruimte
om te genieten. Wandelpaden leiden je
rechtstreeks naar het strand en de zee.
Alles op loopafstand

Schurvelingen

Op het park zelf vind je geen eigen
voorzieningen. Dat is ook helemaal
niet nodig, want op loopafstand vind je
strandplein Ouddorp Duin. Bovendien
ligt Vakantiepark De Klepperstee
naast de Ridderstee. Je bent van harte
welkom op dit vakantiepark. Spring in
de verfrissende zwemvijver. Aan de rand
van de zwemvijver vind je Bistro Skål
met binnenspeeltuin. Een fijne plek voor
iedereen: van de vroege ochtend tot in de
late avond.

Ja, je leest het goed: schurvelingen. Dat zijn
kleine zandwallen rondom akkers. Vroeger zag
je dit landschap op meer plekken in Nederland.
Inmiddels kom je ze alleen nog in en rond
Ouddorp tegen. Wandel door Ouddorp en je
komt de zanderige omheiningen vanzelf tegen.
Schurvelingen zijn de ideale bodem voor wilde
planten. En dat is weer perfect voor insecten.

Natuurlijk en groen
Het ontwerp van de vakantiewoningen
past prachtig in het kenmerkende oude
duinlandschap van Ouddorp. Natuurlijke
materialen, grote raampartijen en de grote
vlonderterrassen brengen buiten naar
binnen. Elke woning is volledig aardgasvrij
en een enorm veld met zonnepanelen
verderop levert groene stroom.
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WONINGEN

Stijlvolle vakantiehuizen
op een
gloednieuw vakantiepark

6 persoons luxe
vakantiewoning

6 persoons extra luxe
vakantiewoning

8 persoons luxe
vakantiewoning

Deze woning voor zes personen
staat midden in de natuur met
ruimte, zon en uitzicht. Ervaar de
rust en luxe.

Optimaal genieten van alle extra’s
in deze woning. Zoals bijvoorbeeld
van de houtkachel, wijnkoelkast en
sunshower.

Sfeervol genieten op een plek
tussen het groen en het water.

8 persoons extra luxe
vakantiewoning

10 persoons luxe
vakantiewoning

10 persoons extra luxe
vakantiewoning

Op zoek naar extra comfort, dan is
dit jouw woning. Met onder andere
een houtkachel, wijnkoelkast en
loungeset.

Een grote en bijzondere woning
met een optimaal binnenbuitengevoel!

Alle comfort die je zoekt. Zowel
binnen als buiten. Geniet van alle
verrassende extra’s.
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ZONNE-ENERGIE
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Wist je dat Ouddorp een van de
zonnigste plekjes van Nederland is?
Logisch dat de meeste mensen
er hier graag op uit trekken.
Genoeg mooi weer hier.
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OP EN AAN HET WATER

Plek
genoeg
Heerlijk je handdoek uitslaan
op een fotogeniek zandstrand.
Plek genoeg voor iedereen!
En, de brede Noordzeestranden van
Ouddorp horen tot de schoonste
van Nederland. Hier wil je lekker
zonnen, zandkastelen bouwen of
urenlang vliegeren.
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Meer
waterfun
Voor een heel andere strandervaring
ga je naar de Grevelingen. Het meer
met de beschutte strandjes en het
kalme water. Sommige plekken zijn
omringd door prachtige natuur.
Eerst een mooie wandeling, dan
een knus strandje. Voel de vrijheid.

Heerlijk chillen
Strijk neer in een strandtent, strandpaviljoen, strandcafé
of beachclub. In Ouddorp kom je ze tegen in alle soorten
en maten. Elk met zijn eigen karakter en eigen menukaart.
Allemaal even gastvrij en met een ultiem ontspannen
strandsfeertje.

Unieke
surfspot
Aan de ene kant de zee.
Aan de andere kant een
meer. De Brouwersdam
is the place to be voor
actievelingen. Wie genoeg
watersportervaring heeft,
pakt de volle wind van
zee. Beginners zoeken
juist de luwte op aan de
lakeside. Kom surfen,
zeilen, suppen of suis
van de metershoge
waterjump!

Positieve
energie
Elke dag leven in
de brouwerij. Bij de
Brouwersdam zie je
dagelijks surfers de wind
en de golven trotseren.
Kitesurfers uit heel
Europa reizen naar deze
unieke surfspot om hun
duizelingwekkende tricks
te vertonen. Dat mag je
niet missen!

Durf jij het?
Benieuwd of jij feeling hebt voor
het surfen? Bij de surfscholen
boek je zo een clinic of je huurt er
materiaal. Als je het gespetter liever
aan anderen overlaat: plof dan neer
op het terras. En geniet gewoon
van al die energie om je heen.
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OP EN AAN HET WATER

Verse vis
Vaste prik op vrijdagochtend: de
vissersschepen die terugkeren in
de haven van Stellendam. Dat gaat
al eeuwen zo op de kop van het
eiland. Bedrijvigheid op de wal:
zeebonken zorgen dat de vangst
zo vers mogelijk bij de visafslag
komt.

Op een
kier
Sinds begin 2019 staan
de Haringvlietsluizen
geregeld op een kier.
Zeewater stroomt nu
het zoete Haringvliet in.
De eerste trekvissen,
zoals zalm en zeeforel
zijn al gesignaleerd!

Aanrader
Op vrijdagochtend leidt een
gids je rond door de haven.
Aanmelden via VVV
Goeree-Overflakkee.

Vuurtoren Westhoofd

Koers
vooruit!
De mooiste wateren omringen het
eiland. Ontdek met de boot de
schoonheid van het Haringvliet,
het Grevelingenmeer en de
Noordzee. Rondom het eiland vind
je fijne jachthavens met moderne
faciliteiten.

Niet te missen! Hoog boven de duinen
van Ouddorp: de rode vuurtoren van
Ouddorp. Het bakstenen gevaarte
waarschuwt met zijn felle lichtbundel
de schepen op zee. ’s Avonds dein je tot
ver op het eiland mee op het vaste ritme.
Want elke 15 seconden zwaaien er drie
lichtbanen langs de horizon.
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DORPJES ONTDEKKEN

Pittoresk Goedereede
Een schilderachtig dorpje mét stadsrechten.
Dat verwacht je niet. Verken het gebied rondom de
haven en de stompe toren. Overal vind je monumentale
panden in kronkelige straatjes. Geniet vanaf de
gastvrije terrasjes van het uitzicht op de haven.
Met een beetje fantasie waan je je op een marktdag
zo in een middeleeuws decor.

c

Een dijk van
een centrum

Kom shoppen in Middelharnis. In het centrum ligt een lange
winkeldijk met allemaal gezellige winkeltjes. Van modezaak
tot de bekende ketens. Struin langs de etalages en je eindigt
vanzelf in de knusse havenkom. Vanuit een van de vele
restaurants heb je uitzicht op de bedrijvigheid aan boord van
de plezierjachten.
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Beleef
het verleden
Kom tijdreizen in Streekmuseum
Goeree-Overflakkee in Sommelsdijk. Best een flinke reis trouwens,
want de geschiedenis van het
eiland gaat ver terug. Want in
de Romeinse tijd woonden hier
al mensen. En dat terwijl de
polders pas in de middeleeuwen
ontstonden! Ontdek de schatten
uit het verre verleden.

Virtual reality
Beleef de rampnacht
van 1953 met virtual reality.
De nacht waarop dijken
doorbraken en grote delen
van het eiland overstroomden.

Foto: Merijn Koelink
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IN DE NATUUR

Reuzenei Tij
Om vogels te spotten ga je naar
de Scheelhoek. Een vogelreservaat
tussen het Zuiderdiep en het
Haringvliet. Het gebied bestaat uit
uitgestrekte riet- en graslanden
en uit bos. Voor het beste uitzicht
boek je een excursie naar Tij.

Kwade Hoek
Aan alle kanten van het eiland is ruimte
voor uitgestrekte natuurgebieden. Zo is
de zee nog altijd de baas in de Kwade
Hoek. Zoutwater stroomt bij vloed via een
netwerk van kreken ver het gebied in. In
de wintermaanden staan sommige delen
van het gebied zelfs een halve meter
onder water. Ieder seizoen ligt de Kwade
Hoek er weer iets anders bij.
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(KINDER)ACTIVITEITEN IN DE BUURT

Topfavorieten
voor jong (& oud)!
A Seal
‘Kijk nou toch, wat
schattig!’ Lukt het niet
om een zeehond in
het wild te spotten?
Bij zeehondenopvang
A Seal in Stellendam
bekijk je ze van dichtbij!

De Flipjes
Voor ouderwets speelplezier ga je
naar speeltuin De Flipjes in Ouddorp.
Met z’n allen op de familieschommel
of van de reuzenglijbaan.
Gegarandeerd urenlang spelen!

Bunkerroute

Natuurspeeltuin
Ouddorp

Ontdek de verlaten
oorlogsbunkers
langs de kust. Er is
zelfs een hele route
uitgestippeld.
Dwaal op eigen
houtje door de
bunkers. Of boek
een rondleiding
langs de verlaten
vestingwerken.

Soms mag je best expres eens
lekker vies worden! Lekker
ravotten in de natuurspeeltuin.
Klieder met water en zand.
Balanceer over boomstammen. Klim, klauter
en kletter. Schoon blijven
is er niet bij vandaag.

Geitenboerderij
De Mèkkerstee
Trek er een dagje op uit naar deze biologische
verwenboerderij. Compleet met een wellnessruimte voor de
geiten. En als er veel lammetjes zijn, mag je ze zelfs komen
knuffelen. Kijk je ogen uit. En proef zeker eens een geitenijsje!
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OUDDORP DUIN

Ouddorp Duin:
Zo leuk hoort
vakantie te zijn
De beste plek om…
…helemaal
niets te
doen…
Net achter het strand
en de duinen vind je
Ouddorp Duin. Een gezellig
strandplein omringd met
winkels, fietsverhuur, een
restaurant, ijssalon, theater,
een binnenspeeltuin en een
speelduin. Je wandelt wat
rond, eet een ijsje, drinkt
een goed glas wijn op
het terras en verder…
hoeft er even niks.
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OUDDORP DUIN

Elke week
feest
In de zomermaanden zijn er
allerlei events op het knusse
strandplein. Met bandjes,
een pleinBBQ, cabaret,
bioscoop in de openlucht,
foodtruckfestivals, theater,
circus en sportevents. Altijd
leuk voor jong en oud. Lekker
spelen tot het donker wordt of
samen op het terras genieten
van live muziek. Natuurlijk
bouwen we ook in de herfst
en in de kerst- en paasvakantie
feestjes op het plein!

…of juist
van alles te
beleven!

Foto: Jaap Reedijk

Ben je op vakantie juist
extra actief? Ook dan is
dit de beste plek om te
stranden! Want op Ouddorp
Duin is altijd iets te doen.

Aanrader
Kijk in de Uitwaaier
wat er vandaag te
doen is! Of check
ouddorp-duin.nl

Strandtheater Houten Kaap
Het hele jaar door zijn er voorstellingen en
activiteiten in Strandtheater Houten Kaap.
Kom naar bekende kindervoorstellingen, cabaret,
muziekoptredens, winterevents, familieshows
en de Houten Aap Kindermiddag. Regelmatig
toveren we het theater om tot Sports Bar
Houten Kuip. Kijk samen naar voetbalwedstrijden,
Formule 1 of andere sporten op een groot scherm.

Robin Hood-dag. En van Kunst- en Kliedermiddag
tot Natuur- en Stranddag. Elke woensdag van
14.00-16.00 uur.

Leuk! Kindermiddag

Wat valt er vandaag te beleven?

Kom naar de Houten Aap Kindermiddag. Iedere
week doen we wat anders, van LEGO-dag tot

Surf naar houtenkaap.nl voor
het (theater)programma!
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Ren na de voorstelling naar buiten om nog heerlijk
te spelen. Of steek meteen over naar Restaurant
Bij Marc voor de lunch, het diner, een ijsje of een
borrel.

OUDDORP DUIN

Je hoeft je hier
nooit te vervelen
Het strand op

s

In de zomermaanden trekken we richting zee.
Met spetterende wateractiviteiten op het
uitgestrekte Noordzeestrand direct achter
Ouddorp Duin. Samen met de kleintjes
beestjes vangen met een groot net. Er komt
altijd van alles boven: visjes, krabbetjes en
garnalen. Of we spelen strandspellen zoals
knotshockey, kubb, beach volleybal, voetbal
en frisbee. Ben je al wat ouder, kom dan
skimboarden of nog spannender: surfen!

Surfen,
suppen en
shoppen
De zee bij de strandopgang van
Ouddorp Duin is perfect voor
golfsurfers. En je kunt er heerlijk
suppen. Geen eigen materiaal
of nog een beginner? Boek dan
een les bij Natural High, huur een
surfplank of reserveer een plekje
om te powerkiten, beachgolfen
of longboarden. In de surfwinkel
van Natural High koop je jouw
golfsurfuitrusting, kleding, handige
accessoires en vakantieslippers.
Voor jong en minder jong.

“Beestjes vangen op het
strand. Onze Sven van 5
heeft het er nu nog
steeds over!”

Aan de Brouwersdam heeft
Natural High een nog veel grotere
surfschool. Pal aan een van de
breedste en meest uitgestrekte
stranden van Nederland. Vooral het
kitesurfen is daar heel populair.
Check: natural-high.nl
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OUDDORP DUIN

Mmm
“Steak van de
houtskoolgrill. Zoiets had
ik nog nooit geproefd”

Dat gaat
weer smaken!

Schuif aan op het ruime terras van Restaurant
Bij Marc. Geniet van de omgeving, beetje
mensen kijken, een oogje in het zeil op de
kinderen die ravotten op het speelduin.
Of ga lekker bij de houtkachel zitten:
even opwarmen na een verfrissende
strandwandeling.

B

ij Marc eet je lekkere en pure gerechten zonder
poespas. Pizza, gegrilde kip of een sappige
steak, zo van de houtskoolgrill. Dat gaat weer
smaken! Kinderen klimmen vanaf het terras zo de
duintop op. Hup de speeltoren in. Is het eten klaar, dan
rol je van de duin zo aan tafel! Wel eerst even handen
wassen natuurlijk.

Naast het restaurant zit IJssalon Bij Marc.
Met zoveel verschillende smaken schepijs.
Daar ben je wel even zoet mee. En wil je
gezellig thuis eten met elkaar, maar heeft
niemand zin om te koken? Dan is Bij Marc@
Home ideaal: heerlijke friet of pizza’s afhalen
en klaar!

Nieuwsgierig naar de menukaart?
Check bijmarc.nl!
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OUDDORP DUIN

Stap op de fiets
en verken het eiland
Waar je ook heen rijdt op de kop van het
eiland: je belandt in de natuur. Met een
fietsroutenetwerk van 275 kilometer kun je
letterlijk alle kanten op! Langs het water, door
de duinen en polders. Naar alle dorpen op het
eiland. En natuurlijk naar alle natuurgebieden.

B
Tip
Huur ook eens
een bakfiets of
tandemaanhanger!

ij RentTourBuy huur je een
(bak)fiets om de kust en de
natuur te verkennen. Fiets
over de kop van het eiland van
Ouddorp naar Goedereede en
Stellendam.

Een keer (f)iets anders
Probeer eens een FatBike, zo’n fiets
met extra dikke banden. Of stap
op de E-step. Met deze elektrische
step zoef je tot 25 kilometer per
uur vooruit.
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Solo, tour of clinic
Ook leuk, de nieuwste en
duurzame gadgets, zoals
een Segway, Ninebot mini of
Hoverboard. Ga er samen mee op
pad of doe mee met een tour of
clinic.

Lekker duurzaam
allemaal!
Kijk snel op: renttourbuy.nl

OUDDORP DUIN

Outdoor

Ouddorp Duin
Avonturiers opgelet! Ben jij in voor wat
outdoor avontuur? Op Ouddorp Duin
organiseren we allerlei activiteiten. Kom
eens boogschieten, lasergamen of archery
taggen. We gaan ook vaak struinen in de
duinen, slootjespringen of in het donker
griezelen tijdens de spooktocht. Of lekker
samen popcorn poffen op het kampvuur.

Samen spelen
Bij binnenspeeltuin Spelen&Zo is het eindeloos
klimmen, glijden en spelen. Het kan niet op. Samen
knutselen, lekker koekjes bakken of ontdekken op het
kindertechniekplein. Regelmatig komt Bollo de Beer
even langs voor een high-five. En bij de bar haal je
heerlijke koffie, thee, een glaasje limo en een lunch.

Shoppen
In de winkels Juttershoek en de Strandgaper koop
je de essentials voor jouw ideale vakantie. Of een
aandenken aan je vakantie. Gun jezelf een goed boek,
een luchtig tijdschrift of een comfortabele hangmat.
Koop modieuze zwemkleding, zorg voor genoeg
speelgoed, buitenspellen, knutselspullen. Je hoeft je
hier nooit te vervelen!

Verse broodjes
Begin de dag met verse broodjes.
Dan kan je dag al bijna niet meer
stuk. Bij de SPAR haal je vers brood
en jus d’orange. De uitgebreide
supermarkt is ook de plek voor alle
dagelijkse boodschappen. Elke dag
geopend vanaf 8.00 uur.

Geen zin om te koken?
Bestel een complete
gourmetschotel bij de SPAR!
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Volg ons op:

ouddorpduin

OVERIGE PARKEN

Meer dan
welkom

Een levendig familievakantiepark
met kampeerplaatsen en unieke,
duurzame accommodaties.
Zwem in de natuurlijke
zwemvijver, doe mee aan
avontuurlijke activiteiten
en schuif aan in Bistro Skål.
Vakantiepark De Klepperstee:
voel je vrij!
klepperstee.com

Het park bestaat uit 52 camperplaatsen, net
achter de duinen van Ouddorp. Inchecken is
simpel met het touchscreen: 24 uur per dag!
De drive-in is het hele jaar geopend.
driveincamperpark.com
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NUTTIGE INFORMATIE
Openingstijden receptie

De incheckbalie vind je op het
strandplein van Ouddorp Duin:
Westerweg 36. Kijk voor de actuele
openingstijden op ridderstee.nl.
De incheckbalie is telefonisch
bereikbaar op 0187-685333 (buiten
kantoortijden: 06-50637684).
Je kunt altijd terecht bij de receptie
van Vakantiepark De Klepperstee.

Incheck/uitcheck

Inchecken vanaf 15:00 uur
Uitchecken voor 10:00 uur

Bij vertrek

Laat de accommodatie bij vertrek
bezemschoon achter. Leg het
beddengoed samen met de
handdoeken op een centrale plek
bij elkaar. Ruim de vaatwasser en
andere apparatuur nog even uit.
Je kunt het huisafval inleveren bij de
milieustraat. Geef de sleutelpassen
af bij de receptie of stop ze in de
bus bij de uitgang van het park.

Handleidingen apparatuur
In de woning ligt een instructiemap
met handleidingen. Per type
woning verschilt de aanwezige
apparatuur: luxe of extra luxe.
De handleidingen staan ook online:
ridderstee.nl/instructiemap

WiFi

Verbinden met de gratis WiFi is
eenvoudig. De inloggegevens staan
vermeld in de instructiemap die in
elke woning ligt.

Parkeren

Op het park zijn voldoende
parkeerplaatsen. Bij de ingang
is een centrale parkeerplaats.
Bij aankomst en vertrek kun je
maximaal een halfuur bij de woning
zelf parkeren. Let op: parkeren in het
zand, de duinen of op het gras is
niet toegestaan.

Nachtrust

Tussen 23:00 en 07.00 uur is
iedereen stil op het vakantiepark.

In gebreke

Ontdek je bij aankomst gebreken?
Of is de schoonmaak onvolledig?
Meld dit dan zo snel mogelijk bij de
receptie. Het liefst op de dag van
aankomst.

Afval

Lever huis-, tuin- en keukenafval
in bij de entree van het park.
Probeer het afval zo goed
mogelijk te scheiden. Er zijn aparte
inzamelbakken voor plastic, glas,
papier, groenafval en restafval.

Roken

In de woning roken is verboden.

Bouwwerkzaamheden

Bouwfase 2 van het vakantiepark
wordt gerealiseerd in de eerste helft
van 2020. In deze periode geldt een
bouwkorting voor gasten.

Strandplein Ouddorp Duin
Op loopafstand ligt strandplein
Ouddorp Duin. Hier is van alles te
doen. Ook vind je hier een Spar
Enjoy Supermarkt (dagelijks open),
winkels, een theater, restaurant,
speeltuinen, een fietsverhuurbedrijf
en een surfshop. Je bent ook
welkom op Vakantiepark De
Klepperstee.

Honden

Aangelijnde honden zijn toegestaan
op het vakantiepark. In het park
zijn woningen aangewezen waar
huisdieren zijn toegestaan.

EHBO

Ga voor eerste hulp naar ons
team of bel 0187-685333 (buiten
kantoortijden: 06-50637684).
Onze vaste medewerkers zijn
gecertificeerd om met een AED te
werken.
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Bij noodgevallen (24 uur)

Bel 112 voor brandweer/ambulance/
politie. Informeer ook altijd de
receptie: 0187-685333 (buiten
kantoortijden: 06-50637684).
Ons team zorgt op het park
voor goede begeleiding van de
hulpdiensten.

Huisarts

Het adres van de huisartsenpraktijk
in Ouddorp is Dorpstienden 3a.
Bel voor een afspraak: 0187-681312.
Is de praktijk gesloten? Bel dan
voor spoedeisende gevallen de
huisartsenpost in Dirksland:
0187-480447.

Tandarts

Het adres van Tandartsenpraktijk
Ouddorp is Dorpstienden 3b.
Bel voor een afspraak: 0187-681660.

Apotheek

Het adres van Apotheek Ouddorp
is Boompjes 3-5. Openingstijden:
maandag tot en met vrijdag
van 08:30 – 17:30 uur. Buiten
openingstijden zijn spoedrecepten
verkrijgbaar bij Mediq Apotheek
Dirksland (0817-602890) en
Apotheek Hof van Putten in
Spijkenisse (0181-622188).

Dierenarts

Het adres van Dierenartsenpraktijk
Ouddorp is Hoge Pad 28. Bel
voor een afspraak: 0187-681109.

Politiebureau

In Middelharnis en Hellevoetsluis
zijn politiebureaus te vinden.
Op beide bureaus kun je via een
3D-loket aangifte doen tussen
08:00-22:00 uur. Bel eerst voor
een afspraak: 0900-8844.
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Het complete park is eind 2020 volledig gerealiseerd.
Bis Ende 2020 ist der Park fertiggestellt und sind alle
Bauarbeiten abgeschlossen.
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