
  
 

 

  

 

 

 

Activiteiten            

voor groepen 
rond onze groepsaccommodatie Cadzandië 

Neem hier een kijkje in 

al wat Cadzandië en de 

omgeving je te bieden 

heeft! 

Groetjes 

Team Cadzandië 
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CULTUUR 

De Wereldvredesvlam – Cadzand 

De Molen van Cadzand – Cadzand 

Atelier De Test – Zuidzande 

De Karrekasse – Nieuwvliet 

Op bezoek bij de klompenmaker – Groede 

Belfort van Sluis – Sluis 

Bizarium – Sluis 

Archeologisch museum – Aardenburg 

Visserijmuseum – Breskens 

Vuurtoren – Breskens 

Museum Het Bolwerk – Staats-Spaanse Linies - Ijzendijke 

 

TE BELEVEN 

Crea Trends Express 

Groede Podium – Groede 

Struisvogelboerderij – Groede 

Speelboerderij Pierewiet - Nieuwvliet 

Museumcafé Het Koekoeksnest - Nieuwvliet 

Pompoenerie – Ijzendijke 

Valkeniershof – Ijzendijke 

Kaasboerderij – Biervliet 

Boottocht naar de zeehonden – Breskens 

Art & Glas studio – Breskens 

 

 

Inhoud 

mailto:cadzandie@ideekids.be
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NATUUR 

Knokkertbos – beleef het Knokkertpad – Cadzand 

Prehistorische haaientanden zoeken – Cadzand Bad 

Strandjutterstocht – Cadzand-Bad 

Het Zwin – Cadzand/Knokke 

Snuffelen aan zee - Breskens 

Wandelroutes 

Fietsroutes 

 

 

SPORT EN SPEL 

Sport- en spelbunker – Cadzandië 

Speelbos en boomhut – Cadzandië 

Go cars / skelters – Cadzandië 

Kampvuur – Cadzandië 

Boerenhoeve – Nieuwvliet 

Moio Beach – Cadzand-Bad 

Toversluis – Sluis 

Surfers Paradise – Knokke Heist 
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CULTUUR 
Locatie: Cadzand-dorp (3 km van Cadzandië) 

Gratis activiteit (zelf te boeken) 

Wereldvredesvlam 

    

In de kerktuin van Cadzand staat een monument met de Wereldvredesvlam. Deze vlam brandt 

permanent en draagt de tekst: 'WORLD – PEACE - FLAME.'  Cadzand is als een van de plaatsen 

uitgekozen omdat het gebied tussen Brugge, Gent en het eiland van Cadzand eeuwenlang geleden 

heeft onder oorlogsgeweld. In de laatste honderd jaar waren dit de loopgravenoorlog bij Ieper in 

WOI en de bevrijding van West Zeeuws Vlaanderen ten koste van vele burgerslachtoffers in WOII. 

 

De Wereldvredesvlam is een teken van hoop en een instrument om mensen te inspireren om aan 

een betere wereld te werken. De Wereldvredesvlam is ontstaan uit en wordt wereldwijd gedragen 

door de intense vredeswens van miljoenen mensen. Het ontwerp van het monument is gebaseerd op 

de elementen vuur, water, aarde en lucht, die in alle eenvoud en natuurlijkheid symbolisch 

weergegeven worden. 

 

Via www.lopendvuurtje.eu kun je een lespakket terugvinden over het thema vrede, vol mooie 

verhalen en inspirerende opdrachten. 

Contactgegevens: 

De Stelle | 4506 BG Cadzand  

0031/6.33.97.41.47 (Els Van Venrooy) 
elisabethvanven@zeelandnet.nl 
http://www.wereldvredesvlamcadzand.nl 
 

Richtprijs: 

Gratis  
 

Extra informatie: 

 In Cadzandië hebben we een lespakket voor 4e-6e leerjaar beschikbaar van de ‘stichting 

wereldvredesvlam’   

mailto:cadzandie@ideekids.be
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CULTUUR  
Locatie: Cadzand-dorp (3 km van Cadzandië) 

betalende activiteit (zelf te boeken) 

De molen van Cadzand 

  
 
Bezoek met je groep de molen van Cadzand. In de molen wordt er nog wekelijks op zondag meel 
gemalen van biologische tarwe afkomstig van Zeeuws Vlaanderen.  
Je kunt de molen bezoeken tot helemaal bovenaan, heel leuk voor jonge klimmers! In de molen 
zelf kun je een dvd bekijken over de werking van de molens, en kun je de werking ook volgen via 
infoborden. 
In de molen worden meelproducten verkocht : volkorenmeel, gebuild meel, bloem, griesmeel, 
zemelen.  
 
Heel leuk om nadien eigen pannenkoeken, brood, cake of andere lekkernijen mee te bakken op 
ons domein! (voor recepten, zie verder in de map bij KOKEN) 

 

Contactgegevens: 

Zuidzandsestraat 3| 4506 HC Cadzand 

www.molencadzand.nl – www.cadzand-dorp.nl/molen 

Molenaar Sjaak Herman: 0031/117.46.17.44 – ijherman@zeelandnet.nl 

 

Richtprijs: 

Tot en met 4 jaar: gratis 

Van 4 tot 10 jaar: € 0.75 

Vanaf 10 jaar: € 1.5 

Groepen vanaf 10 personen: € 1.00 

 

Extra informatie: 

Open op aanvraag 

Vrij te bezoeken op Zondag 14.00 - 18.00 uur, tussen 15 juni en 1 september ook woensdag 14.00 - 

18.00 uur. 
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CULTUUR 
Locatie: Zuidzande (2 km van Cadzandië) 

Gratis activiteit (zelf te boeken) 

Atelier de Test 

   

In een bijna 200 jaar oude schuur waar is vroegere tijden eerste klas Zeeuwse trekpaarden werden 

gefokt, vindt u nu een groot assortiment handvervaardigde keramiek. Atelier de Test verzamelde een 

groot aantal werken van kunstenaars en ambachtslieden. Deze mensen vervaardigden keramieken in 

alle soorten en stijlen, van leuk en vernuftig tot boeiend en fraai, waarbij de prijzen betaalbaar zijn 

gehouden. 

Voor de kinderen is er een aparte hoek waar ze kunnen ontdekken wat ze zoal met klei kunnen 

maken, terwijl u een kleinigheidje kan eten of drinken. 

Contactgegevens: 

Mariastraat 38 | 4505 AV Zuidzande 

0117/45.28.22 

detest@zeelandnet.nl 

www.atelierdetest.nl 

Richtprijs: 

Gratis 

Extra informatie: 

Begin maart tot half november 

dagelijks: 10.00 uur tot 18.00 uur 

zondag: 12.00 uur tot 18.00 uur 

Maandag gesloten 

 

CULTUUR  
Locatie: Nieuwvliet (3 km van Cadzandië) 

mailto:cadzandie@ideekids.be
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betalende activiteit (zelf te boeken) 

De Karrekasse 

   
 
Het museumhuis De Karrekasse is gebouwd in 1912. Het is de tijd dat waterleidingen en 
elektriciteit in huis nog niet aanwezig zijn, dus er is ook geen koelkast, douche en wc. 
Bijna niemand heeft een een auto en vrijwel alles moet te voet of met paard worden 
gedaan. Televisie bestaat nog niet en een radio heeft ook nog niemand, een computer al 
helemaal niet. De tijd van de pomp, de platte buuzekachel, de bedstede,… 
 
De stichting tot behoud van de Cadzandse Dracht wil een bijdrage leveren aan het 
bewarenen overdragen van kennis over de streekdracht. Laat je verrassen in het museum 
De Karrekasse en beleef het leven van 100 jaar geleden. 
 
 
Contactgegevens: 

Dorpsstraat 55 | Nieuwvliet 

www.cadzandsedracht.nl 

0031/117.38.15.32 

info@cadzandsedracht.nl 

 

Richtprijs: 

< 12 jaar: €3,50 

> 12 jaar: €4.,00 

 

Extra informatie: 

1 april tot 1 november 

Woensdag– en zaterdagmiddag: 13.00 uur tot 17.00 uur 

1 juli tot 31 augustus 

Zaterdag t.e.m. donderdag: 13.00 uur tot 17.00 uur 

Vrijdagen gesloten – andere dagen zijn mogelijk voor groepen 
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CULTUUR 
Locatie: Groede (7 km van Cadzandië) 

Gratis activiteit (zelf te boeken) 

Op bezoek bij de klompenmaker 

  
 

Vroeger telde Nederland duizenden klompenmakers die het grootste gedeelte van het land van 

draagklompen voorzagen. Tegenwoordig is er ook nog een grote populariteit, zij het dat de klomp 

door de meeste gebruikers niet meer de hele dag gedragen wordt. Een van de laatste handmatige 

klompenmakers van Nederland is nog steeds actief in West Zeeuw Vlaanderen!  

In het Klompenatelier te Groede worden nog steeds ambachtelijke klompen vervaardigd met oude 

handgereedschappen en groepsdemonstraties gegeven door de heer B. Rotteveel. Tevens is er een 

enorme collectie bruidsklompen te bewonderen, ook door de eigenaar zelf gemaakt. 

Contactgegevens: 

Het Klompenatelier Groede 
Schoondijkseweg 6 | 4503 GK Groede 
06 1900 2778 

www.hetklompenatelier.nl 

 

Richtprijs: 

Gratis – of betaal 3€ en krijg een mini klompje als souvenir mee naar huis 

 

Extra informatie: 

Het atelier is vrij toegankelijk van 10.00 uur tot 20.00  uur op dinsdag t.e.m. zondag 

Even bellen op voorhand wordt aangeraden, de klompenmaker geeft soms demonstraties op 

verplaatsing. 

  

mailto:cadzandie@ideekids.be
http://www.cadzandie.be/
http://www.hetklompenatelier.nl/


Groepsaccomodatie Cadzandië 
Vierhonderdpolderdijk 10 | 4506 HL Cadzand | NL 

info@cadzandie.be | www.cadzandie.be  
0032/50.96.01.17 | 0031/117.39.69.69 

 

 
 

Maatschappelijke zetel : Odience bvba | Zwaantjesstraat 33 | 9090 Melle | België  
 

CULTUUR 
Locatie: Sluis (7 km van Cadzandië) 

Betalende activiteit 

Het belfort van Sluis 

  
 

In het dynamische centrum van Sluis staat het belfort het oudste wereldlijke gebouw van Zeeland en 

het enige belfort van Nederland een belfort is in oorsprong een middeleeuwse Vlaamse toren met 

klokken die werden geluid bij belangrijke gebeurtenissen zoals een brand de nadering van een 

vijandelijk leger of de afkondiging van een wet. Later duidde men er het stadhuis mee aan waar de 

belforttoren deel van uitmaakte. Een belfort was (en is) het toonbeeld van stedelijke trots, prestige 

en gezag. 

Bezoek het Belfort en ontdek de raadskelder, burgemeesterskamer, stadsgeschiedenis en de 

Belforttoren. Eenmaal boven heeft u een prachtig uitzicht over Sluis en het West-Zeeuws-Vlaamse 

platteland. 

Contactgegevens: 

Groote Markt 1 | 4524 CD Sluis 

sluis@vvvzeeland.nl 

www.belfortsluis.nl 

0117/712.604 

Richtprijs: 

< 12 jaar: €2,50 

> 12 jaar: €4,50 

Voor groepstarieven een jaarkaarten kan u op de website terecht 

Extra informatie: 

Oktober t.e.m. mei: woensdag - zondag van 13.00 uur tot 16.30 uur 

juni t.e.m. september: maandag – zaterdag van 10.00 uur tot 16.30 uur en zondag van 13.00 uur tot 

16.30 uur  
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CULTUUR 
Locatie: Sluis (7 km van Cadzandië) 

Betalende activiteit 

 
Museum van bizarre uitvindingen 

  

Een museum over briljante uitvinders en hun grenzeloze verbeeldingskracht, hun technische 

vindingrijkheid en vooral onmetelijke passie. Bizarium is een museum dat inspireert en verrast met 

geniale en knotsgekke uitvindingen.  

Denk maar aan een vliegfiets, een wandelende duikboot, een haargroeihelm, een zwemparaplu, 

alsook ontwerpen van genieën zoals Leonardo da Vinci, Athanasius Kircher en Nikola Tesla. 

Contactgegevens: 

Hoogstraat 35| 4524 AA Sluis 
info@bizarium.com 
www.bizarium.com   
+31 117 85 28 08 
 

Richtprijs: 

7 tot 9 euro. 
 

Extra informatie: 

Openingsuren zijn terug te vinden op de website.  
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CULTUUR  
Locatie: Aardenburg  (14 km van Cadzandië) 

betalende activiteit (zelf te boeken) 

Archeologisch Museum Aardenburg 

    

Aardenburg is een Romeins-keizerlijke stichting. Het bestond uit een groot fort voor enkele 

honderden soldaten en een dorpje. Het museum laat het dagelijkse leven van deze soldaten en 

burgers zien aan de hand van verscheidene Romeinse personages: een soldaat, een koopmansfamilie 

(vader, moeder, zoontje en slaaf) en een priester. Ze tonen het verhaal achter de vele opgegraven 

voorwerpen. Hoe ze woonden. Wat ze aten en dronken. In welke goden en godinnen ze geloofden. 

En hoe ze zich beschermden tegen ‘het boze oog’. 

 

Je kan niet alleen luisteren en kijken naar documentaires, maar ook beleven en spelen. Bijvoorbeeld 

een Romeins bordspelletje of middeleeuws dobbelen.  

Achter het museum ligt een heemtuin, met bijzondere kruiden, planten, struiken en restanten van 

een Gallo Romeins tempeltje. 

 

Contactgegevens: 

Archeologische Museum Aardenburg 

Marktstraat 18 | Aardenburg 

+31 (0)117 49 28 88  

http://www.museumaardenburg.nl 

archmus@zeelandnet.nl 

 

Richtprijs: 

Kinderen tem 6 jaar: gratis 

Kinderen tussen 6 en 18 jaar: 2.5€ 

Volwassenen: 3.5€ 

Groepen op aanvraag 

 

Extra informatie: 
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CULTUUR 
Locatie: Breskens  (13 km van Cadzandië) 

Betalende activiteit (zelf te boeken) 

Visserijmuseum Breskens 

  

De bezoeker leert de geschiedenis van de visserij in Breskens kennen aan de hand van voorwerpen, 
maquettes, schilderijen en verhalen. 

Het ruim opgezette museum geeft een gevarieerd beeld van het leven in Breskens, met onder meer 
foto’s van de rijke haringtijd, opgezette vogels en maquettes van twee PSD-boten. In het grote 
zeeaquarium leven verschillende vissen, krabben, garnalen, zeesterren en kreeften. Kinderen mogen 
de jonge haaitjes onder begeleiding aaien. Daarnaast toont het museum de vele ‘bijvangsten’ die de 
vissers in hun netten vinden, zoals een bijna complete mammoet, restanten van vergane schepen en 
bijzondere schelpen. 

Een gids zal uw groep met plezier rondleiden. De duur van de rondleiding is ongeveer 1u, vooraf 

wordt er nog een film getoond van 25 min over de zeevisserij van Breskens. 

Contactgegevens: 

Kaai 1-103 |  4511 RC Breskens 
Tel : 0031/117-383 656 
visserijmuseumbreskens@outlook.com 
www.museumbreskens.nl 
 

Richtprijs: 

6 t/m 12 jaar & 65+ : € 4,50 
13 t/m 64 jaar :  € 5,50 
Groepen met gids: € 5,50 p.p. met minimum van € 82,50 per gids, die maximaal 20 personen 
rondleidt. 
 

Extra informatie: 

Een combinatie met de boottocht naar de zeehonden kan leuk zijn. 
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CULTUUR  
Locatie: Breskens  (11 km van Cadzandië) 

betalende activiteit (zelf te boeken) 

Vuurtoren Breskens 

     

De vuurtoren in Breskens dateert uit 1867 en is de oudste nog bestaande gietijzeren vuurtoren van 

Nederland.  

Architect Quirinius Harder ontwierp deze achtkantige vuurtoren. Alle door Harder ontworpen 

vuurtorens zijn verschillende van vorm, afmetingen en interieur. Het is duidelijk dat Harder bijzonder 

veel aandacht besteedde aan het uiteindelijk monumentaal aanzien. Hij voorzag zijn vuurtorens van 

kunstzinnige elementen. Zie de toegangsdeur, de vensters, maar ook het smeedwerk van de omgang 

van deze vuurtoren in neogotische stijl. 

 

 

Contactgegevens: 

Vuurtoren Breskens 

Panoramaweg 1 | Breskens 

+31 (0)117 381 737    

http://www.vuurtorenbreskens.nl 

vuurtorenbreskens@live.nl 

 

Richtprijs: 

Volwassenen: 2€ 

Kinderen tot 13 jaar: 1€ 

 

Extra informatie: 

Er kunnen max 15 personen in de vuurtoren. 
Kinderen tot 4 jaar worden niet toegelaten omwille van veiligheidsredenen. 
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CULTUUR  
Locatie: Ijzendijke  (18 km van Cadzandië) 

betalende activiteit (zelf te boeken) 

Museum Het Bolwerk:                          
Staats-Spaanse Linies 

     

Museum Het Bolwerk toont hoe de bewoners van de grensstreek zich in de loop der eeuwen 

verdedigden tegen vijandige aanvallen. Het zwaartepunt van de collectie van Museum Het Bolwerk 

ligt op de Staats-Spaanse Linies, een uniek complex van verdedigingswerken. Uniek, omdat hier een 

deel van de ontstaansgeschiedenis van Nederland nog zichtbaar en tastbaar in het landschap is terug 

te vinden. Middels een breed scala aan activiteiten fungeert Museum Het Bolwerk als het 

informatiecentrum voor de Staats-Spaanse Linies. 

 

Contactgegevens: 

Museum Het Bolwerk 

Markt 28 | Ijzendijke 

+31 (0)117 30 12 00  

http://www.staatsspaanselinies.eu 

museuminfo@zeelandnet.nl 

 

Richtprijs: 

Kinderen tem 6 jaar: gratis 

Kinderen tussen 6 en 12 jaar: 2€ 

Vanaf 13 jaar: 4.5€ 

Groepen op aanvraag 

 

Extra informatie: 
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  Te Beleven 
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TE BELEVEN  
Locatie: Cadzand 

Betalende activiteit  (zelf te boeken) 
  

Crea Trends Express 
 

   
   

 

 

Met de Crea Trends Express word je opgehaald op je locatie. Er kan een leuke passende route 

worden uitgestippeld langs mooie of leuke locaties.  

 

Contactgegevens: 

Crea Trends Express 
Provinciale Weg 3 | Retranchement 
www.crea-trends.nl 
0031 (0)117 420 142 
creatrends@gmail.com 

 

Richtprijs: 

77.5€ per uur. 

Hou ook rekening met voorrijkosten. 

 

Extra informatie: 
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TE BELEVEN  
Locatie: Groede (10 km van Cadzandië) 

Gratis activiteit  

Speel- en infopark Groede podium 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Verrassend groen speel- en infopark direct achter de kust in de Groese Polders. 

Op de speelkubussen en de klimtorens, in het labyrint en de waterspeeltuin raak je nooit 

uitgespeeld! De bunkers en vele looppaden maken het extra spannend. Kleinere dieren zoals geiten 

en konijnen hebben een eigen plekje in het park, de herten en de ezels lopen in het buitengebied. 

Ook kun je er tal van educatieve weetjes ontdekken. 

Via verschillende infopanelen kom je meer te weten over de bunkers die midden in het domein 

liggen en hun historische achtergrond.  

Terwijl de kinderen heerlijk ravotten in de natuur, kunt u genieten van een verse wafel, pannenkoek 

of stukje taart in het restaurant. Ook wie hartige trek heeft, kan hier terecht. 

 

Contactgegevens: 

Gerard de Moorsweg 4 | 4503 PD Groede 
www.groedepodium.nl 
0031 (0)117 371 210 
info@groedepodium.nl 

 

Richtprijs: 

Gratis 

 

Extra informatie: 

Het park is elke dag vrij toegankelijk van 9.00 uur tot 17.00  uur. 
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TE BELEVEN  
Locatie: Sluis (12 km van Cadzandië) 
Betalende activiteit (zelf te boeken) 

 

Struisvogelboerderij Monnikenwerve 
 

   

Struisvogelboerderij Monnikenwerve is sinds 1997 een begrip in de streek. Wat als hobby begon, 

groeide uit tot een attractie die niet meer weg te denken is uit de regio. Er is dan ook heel wat te 

beleven en te zien. Vanzelfsprekend heel veel struisvogels in allerlei soorten en maten. Van de 

broedmachines tot de eieren, van kuikens tot de grote broedvogels. Tijdens de rondleiding komt men 

alles te weten over deze grote loopvogel.  

Wil u graag een stukje cake gemaakt met struisvogeleieren of een lekkere struisvogellikeur? Een 

hapje en drankje zijn verkrijgbaar in onze tearoom. Ook hebben we een winkeltje waar je souvenirs, 

knuffeltjes, eieren en boeken kan kopen. 

Contactgegevens: 

Hogeweg 1 | 4524 KG Sluis 

0117/49.21.31 

www.destruisvogel.nl 

info@destruisvogel.nl 

Richtprijs: 

Struisvogels bezichtigen met rondleiding: €5,00 

< 12 jaar: €3,00 

Extra informatie: 

Voor de uren van de rondleidingen en de toegang voor groepen, kan u de website raadplegen. 
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TE BELEVEN  
Locatie: Nieuwvliet (4.5 km van Cadzandië) 

Betalende activiteit  

Speelboerderij Pierewiet 
 

   

Speelboerderij Pierewiet heeft een binnen- en buitenspeeltuin met ondermeer een skelterbaan, 

trampoline, kabelbaan en klautertoren. 

Daarnaast kan je er ook terecht op de techniekzolder, waar spannende dingen gebeuren. Je kunt er 

figuurzagen, graveren, piepschuim smelten in mooie figuren, een masker maken of een stoer ijzeren 

naamplaatje slaan. Daarna kan je alles beschilderen zodat je een echt kunstwerk mee naar huis kunt 

nemen. 

Op de kinderboerderij loop je vrij rond tussen de geitjes, kippen, konijnen en cavia’s. 

 

Contactgegevens: 

Speelboerderij Pierewiet 

Mettenijedijk 16 | 4504 AR Nieuwvliet 

0031 117/37.12.33 

www.pierewiet.nl 

info@pierewiet.nl 

 

Richtprijs: 

Alleen spelen: 5€ 

Spelen en knutselen op de techniekzolder: 8.5€ 

 

Extra informatie: 
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TE BELEVEN  
Locatie: Nieuwvliet (4 km van Cadzandië) 

 
  

Museumcafé Het Koekoeksnest 
 

   

Het Koekoeksnest ligt verscholen achter de Sint Jansdijk, in een monumentale boerenschuur. Wie 

binnenkomt, weet niet waar eerst te kijken. Overal staan er beelden, decors, poppen en andere 

curiositeiten. Om de beleving totaal te maken, kunt u het automatisch orkest aanzetten. Pianola’s, 

blokfluitorgels, uit zichzelf spelende snaarinstrumenten en zelfs een geautomatiseerde steeldrum. Al 

deze instrumenten zijn enig in hun soort en ontwikkeld door de eigenaar en uitbater van het café. 

Contactgegevens: 

Het Koekoeksnest 

Sint Jansdijk 7a | 4504 PB Nieuwvliet 

0117/37.62.30 

www.koekoeksnestnieuwvliet.nl 

koekoeksnest@zeelandnet.nl 

 

Richtprijs: 

Uw eigen verbruik in het café 

Extra informatie: 

Het koekoeksnest is een kindvriendelijke plaats. 
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TE BELEVEN  
Locatie: Ijzendijke  (18 km van Cadzandië) 

betalende activiteit (zelf te boeken) 

Pompoenerie De Heidebloem 

     

Leer alles over pompoenen en ontdek meer dan 400 soorten bij de Pompoenerie. Ga op het veld en 

loop in de serres en ontdek tal van verrassende producten waar de pompen het hoofdingrediënt in 

is. 

 

De pompoenverkoop en verkoop van pompoenproducten start normaal gezien op 1 augustus 

(afhankelijk van de weer). 

Rondleidingen voor groepen zijn altijd op afspraak en kunnen vanaf half juli tot half oktober. De 

rondleidingen zijn inclusief proeverijen van de pompoenproducten. 

 

Contactgegevens: 

Pompoenerie De Heidebloem 

Watervlietseweg 15 | Ijzendijke 

+31 (0)6 103 27 188    

http://www.deheidebloem-charlotte.nl 

charlottedoens@gmail.com  

 

Richtprijs: 

Rondleiding met koffie en huisgemaakte pompencake: 4.5€ p.p. 

 

Extra informatie: 
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TE BELEVEN  
Locatie: Ijzendijke  (18 km van Cadzandië) 

betalende activiteit (zelf te boeken) 

Valkeniershof 

     

Maak kennis met de fascinerende roofvogels en uilen. Educatieve activiteiten voor jong en oud 

waarbij het welzijn van de vogels altijd voorop staat. In het polderlandschap van Ijzendijke bevindt 

zich het valkeniershof waar indrukwekkende roofvogels en uilen van zeer dichtbij kunnen bewonderd 

worden tijdens de roofvogeldemonstraties en andere activiteiten. 

 

Contactgegevens: 

Valkeniershof 

Klakbaan 5 | Ijzendijke 

+31 (0)117 340 382    

http://www.valkeniershof.nl 

info@valkeniershof.nl 

 

Richtprijs: 

 

 

Extra informatie: 
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TE BELEVEN  
Locatie: Biervliet  (21 km van Cadzandië) 

betalende activiteit (zelf te boeken) 

Kaasboerderij De Vos 

    

Kaasmakerij De Vos is een melkveebedrijf met ruim 230 stuks melkvee, 150 stuks jongvee en ook 

kippen, ganzen, eenden, schapen, paarden en een pony. 

Kom eens kijken op de boerderij en snuif de sfeer van het boerenbedrijf. Bezoek de stallen; kijk hoe 

het kaasmaken gaat en geniet van het uitzicht over de landerijen. 

 

De verse romige kaas van de koeien wordt in de kaasmakerij verwerkt tot kaas. In de 

ontvangstruimte wordt de uitleg gegeven over hoe dit in zijn werk gaat. Natuurlijk is er ook de 

gelegenheid om de vele kaassoorten te proeven en te kopen, denk vb aan jonge kaas, oude kaas, 

brandnetelkaas, knoflookkaas, mosterdkaas, tomatenkaas, komijnkaas, maar ook schapen- en 

geitenkaas. 

 

Contactgegevens: 

Kaasboerderij De Vos 

Helenaweg 4 | Biervliet 

+31 (0)115 481 845    

http://www.devoskaas.nl 

info@devoskaas.nl 

 

Richtprijs: 

Kinderen tem 6 jaar: 1€ 

+ 6 jaar: 3.5€ 

 

Extra informatie: 
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TE BELEVEN  
Locatie: Breskens  (13 km van Cadzandië) 

betalende activiteit (zelf te boeken) 

Boottocht naar de zeehonden 

    

Vanuit de haven van Breskens kun je met de boot mee voor een rondvaart. De boot vaart over de 

Westerschelde en door de haven van Breskens, langs o.a. de Zandplaten. Tijdens de vaart hopen we 

naast zeehondjes, vele soorten (zee)vogels, ed. te zien. Verder krijg je een leuke leerzame uitleg over 

de Westerschelde, scheepvaart, de beloodsing van de zeeschepen, etc. De boottocht is unieke 

ervaring voor jonge kinderen. 

 

Het is niet aan te geven wanneer de kans het grootst is om de zeehonden kolonie te zien. Soms 

liggen er erg veel, maar kan de boot vanwege het lage water niet in de buurt komen. Daarnaast 

houdt de boot altijd een gepaste afstand om de dieren niet te storen. We raden aan om een 

verrekijker mee te nemen, zodat je de zeehonden van dichter kunt bekijken. 

 

Contactgegevens: 

Rederij de Festijn 

Ponton in de Westhaven/Handelshaven, Keerdam 1 | Breskens 

+31 (0)6 53 22 54 01 

http://www.defestijn.nl/rondvaarten 

info@defestijn.nl 

 

Richtprijs: 

Kinderen tem 12 jaar: 11€ - Vanaf 13 jaar: 14€ 

 

Extra informatie: 

Je kunt met max. 75 personen op de boot, de boottocht duurt 1.5 uur. 

Een combinatie met een bezoek aan het visserijmuseum in Breskens kan leuk zijn! 
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TE BELEVEN  
Locatie: Breskens  (11 km van Cadzandië) 

betalende activiteit (zelf te boeken) 

Art & Glasstudio 

    

Laat je verbazen door deze kunstwerken in glas. 

Ontdek de glasschilderijen, glas-in-lood technieken en woon een glasblaasdemonstratie bij. 

 

In de winkel kan je heel wat werkstukken zien (en kopen) en is er tevens een wisselende expositie 

van andere kunstenaars. 

Tevens zijn er honderden kralen op voorraad en materialen om zelf kettingen te maken. 

 

Contactgegevens: 

Art & Glasstudio 

Dorpsstraat 10 | Breskens 

+31 (0)117 381 737    

http://www.art-glass-studio.nl 

cor.bleeker@hetnet.nl  

 

Richtprijs: 

Kinderen tot 12 jaar: 2.5€ 

+ 12 jaar: 5€ 

 

Extra informatie: 

Reservatie is zeker gewenst voor de demonstraties. 
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  Natuur 
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NATUUR 
Locatie: Cadzand (1.5 km van Cadzandië) 

Gratis activiteit  

Het Knokkertbos – Bos van Erasmus 
 

       

 

Bossen zijn spannend en er valt altijd iets te ontdekken en beleven. Zeker voor de kleine wandelaar! 

Rond de oude hoeve van boer David Erasmus staat een bos met beuken, populieren, essen en 

esdoorns. Dit bos wordt lokaal het Knokkertbos genoemd en er leven allerlei dieren (uilen, spechten, 

salamanders en nog veel meer).  

Overal langs dit beleefpad kunnen kinderen klimmen, klauteren, ontdekken en spelen.  

Op verschillende locaties in het bos worden kinderen uitgedaagd te spelen op mooie, robuuste 

speeltoestellen. 

 

Tijdens een wandeling kun je huppelen en springen op de huppelpalissaden, klimmen in het 

spinnenwebnet, kopje duikelen op het driedubbele duikelrek, je evenwicht testen op de 

balanceerstam, hangen en zwaaien aan de ringenbaan en tot grote hoogte klimmen op de klimstam. 

Ontdek de natuur!  

 

Tijdens het wandelen kom je allerlei leuke denk- en doe-opdrachten tegen die te maken hebben met 

de natuur. En je kan natuurlijk ook naar hartenlust verstoppertje en tikkertje spelen of hutten 

bouwen in dit leuke beleefbos. 

  

Contactgegevens: 

Knokkertweg | 4506 HL Cadzand 

 

Richtprijs: 

Gratis 
 

Extra informatie:  

vraag aan de receptie naar de wandelroute en plattegrond van het Knokkertbos. 

  

mailto:cadzandie@ideekids.be
http://www.cadzandie.be/


Groepsaccomodatie Cadzandië 
Vierhonderdpolderdijk 10 | 4506 HL Cadzand | NL 

info@cadzandie.be | www.cadzandie.be  
0032/50.96.01.17 | 0031/117.39.69.69 

 

 
 

Maatschappelijke zetel : Odience bvba | Zwaantjesstraat 33 | 9090 Melle | België  
 

NATUUR 
Locatie: Cadzand Bad (4.5 km van Cadzandië) 

Gratis activiteit  
 

Prehistorische haaientanden zoeken 

      

Cadzand is gekend omwille van zijn prehistorische haaientanden die je kunt vinden.  

De haaientanden op het strand zijn soms miljoenen jaren oud. Ze zijn de vorige eeuw vrijgekomen 

door het verschuiven van de aardlagen en door de februari-storm van 1953. Ook door het opspuiten 

van zand uit zee om de duinen te versterken, zijn veel haaientanden op het strand terechtgekomen. 

Behalve de tanden kun je soms ook fossiele schelpen, tanden van roggen en andere dingen vinden. 

Vroeger, miljoenen jaren geleden, lag de plaats die nu Cadzand heet nog veel zuidelijker dan nu. In 
de warme zee zwommen dieren als haaien, roggen, walvissen, dolfijnen en allerlei soorten vissen. Als 
deze dood gingen zonken hun resten naar de bodem om daar te fossiliseren. Om het strand wat op 
te hogen zuigt men tegenwoordig zand uit de Westerschelde op en spuiten dat op het strand. In het 
zand zitten de beroemde fossiele haaientanden en nog veel meer fossielen van de dieren die daar 
vroeger hebben geleefd. 

De meeste kans op haaientanden heb je op het zachte zand van volgende locaties:  

• Natuurgebied Verdronken Zwarte Polder (ten oosten van Cadzand) 

• Cadzand-bad 

• Natuurgebied Het Zwin 

Richtprijs: 

Gratis 
 

Extra informatie: 

Cadzandië heeft meerdere ‘haaientandenzeefjes’ gratis ter beschikking waarmee je de haaientanden 

kunt zoeken. 
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NATUUR 
Locatie: Cadzand-Bad (4.5 km van Cadzandië) 

Betalende activiteit – zelf te boeken 
 

Strandjutterstocht voor kinderen 
 

        

 

Rondleiding speciaal voor kinderen over het strand van Cadzand-Bad. 

Onder leiding van een gids met alle benodigdheden gaan we jutten naar mooie schelpen of 

haaientanden op het strand. 

 
De rondleiding duurt ongeveer 1.5u. 

 

Contactgegevens: 

VVV Cadzand 

0031 117 391 298 

cadzand@vvvzeeland.nl 

 

Richtprijs: 

95€ per groep tot max 25 personen 
 

Extra informatie:  
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NATUUR 

Locatie: Cadzand-bad OF Knokke-Heist (6 OF 10 km van Cadzandië) 
Gratis activiteit / betalende activiteit (zelf te boeken) 

Het Zwin 

       
 

Het Zwin is een prachtig natuurgebied aan de Belgisch-Nederlandse kust, een 'internationale 

luchthaven voor vogels', maar ook een droom voor plantenliefhebbers, want hier overleven soorten 

die elders aan onze kust nauwelijks nog te vinden zijn. Het Zwin is gekend omwille van de ooievaars. 

Het natuurgebied heeft een kustlengte van ongeveer 2,3 km en is ingesloten door duinen en een 

hoge dijk. Via de zee-inham en de zwingeul  komt bij elke vloed een grote hoeveelheid water uit de 

Noordzee het natuurreservaat binnengestroomd. Door de dagelijkse invloed van het zoute zeewater 

bezit het natuurgebied een buitengewone fauna en flora die elders aan de Belgische kust nauwelijks 

nog te vinden zijn. Het zoute water zorgt voor heel bijzondere omstandigheden en creëert een 

unieke biotoop: de slikken en schorren. In de bodem van de slikken leven duizenden wormen, 

slakken en tweekleppigen, voedsel voor een bonte verzameling vogels. 

 

Je kunt het Zwin altijd vrij bezoeken, maar als je graag alles ontdekt over de flora en fauna van het 

Zwin is het zeker aan te raden om het natuurreservaat te bezoeken met een gids.  

Contactgegevens: 

Graaf Léon Lippensdreef 8 | 8300 Knokke-Heist 

info@zwin.be | www.zwin.be 
0032 50.60.70.86 
 

Richtprijs: 

Vrij te bezoeken 

Met gids: min. 1 gids per 20 pers. – duur: 2uur (scholen:50€  –  verenigingen en vzw’s: 60€ – commerciële 

organisaties: 120€) 
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Extra informatie: 

Vergeet je laarzen en verrekijker niet mee te nemen.  

 

NATUUR 
Locatie: Breskens (11 km van Cadzandië) 

Betalende activiteit (zelf te boeken) 

 
Snuffelen aan zee: gezellige familie 
activiteit in Breskens 

       
 

Ga mee met een gids en luister, kijk, voel en ruik. 

Wat hebben het strand en de zee ons te bieden? 

Zelf garnalen of krabben vangen. 

Naar huis met een zelfgemaakt strandsouvenir. 

 

De activiteit is geschikt voor kinderen met volwassenen en duurt 1.5u. 

 

Contactgegevens: 

VVV inspiratiepunt 

Oranjeplein 1 | Breskens 

0031 117 381 888 
 

Richtprijs: 

Prijs per groep tot max. 20 personen: 95€ 

 

Extra informatie: 
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NATUUR 
Locatie: vrij te kiezen afstand van Cadzandië 

Gratis activiteit (via Cadzandië) 

Wandelroutes 

   

Zeeland is een prachtige omgeving voor mooie wandelingen. Zowel de zee, het bos en de polders 

liggen op wandelafstand en bieden prachtige wandelroutes. 

Voorbeeld wandeling in lus naar het bos en terug (4km): wil je graag voor 1 uurtje verse lucht 

opsnuiven? Er is een mooie route tot aan het bos achter Cadzandië (Bos van Erasmus/ De Knokkert). 

Je vertrekt richting rechts op de Vierhonderdpolderdijk tot je na 500m een bord ziet ‘Knokkert’. Dit 

pad gaat door tot aan het bos. Je loopt door het bos of rechts van het bos tot aan de straat. Aan de 

straat ga je naar rechts en op die manier volg je de rustige baan en fietspad tot je op de 

Vierhonderdpolderdijk komt. 

Voorbeeld wandeling door natuurgebied ‘Verdronken zwarte polder’ (5km): Parkeer je wagen op 

de parking aan de radartoren in de Zwartepolderweg (gratis parkeren van 1 okt – 1 april). Wandel 

naar rechts op de dijk met zicht op de zee. Keer terug door het natuurdomein ‘Verdronken zwarte 

polder’ tot aan de parking. 

Richtprijs: 

Gratis  
 

Extra informatie: 

In Cadzandië hebben we verschillende wandelkaarten aanwezig met heel wat mogelijke routes die 

jullie mogen gebruiken tijdens jullie verblijf. 
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NATUUR 
Locatie: vrij te kiezen afstand van Cadzandië 

Gratis fietskaart gebruiken (via Cadzandië) 

Fietsroutes 

   

Waar kun je beter fietsen dan in Nederland, het fietsland bij uitstek. De streek rond Cadzand is 

prachtig om te verkennen per fiets. Via een vernieuwd netwerk van knooppunten kun je alle 

richtingen uit fietsen. Je maakt de route zo lang je zelf wenst, met verschillende mooie stopplaatsen 

voor een verfrissend drankje of zoete lekkernij.  

Richtprijs: 

Fietskaarten gratis te gebruiken. 
Fietsen kunnen gehuurd worden: 

• Cadzandië heeft 30 volwassen fietsen (28 inch) en 20 kinderfietsen (24 inch) 
Huurprijzen: 
1 dag  7.5€ 
2 dagen 14€ 
3 dagen 20.5€ 
4 dagen 26€ 
5 dagen 31.5€ 
6 dagen 36€ 
7 dagen 40€ 
 

• Extra fietsen kunnen gehuurd worden bij  onze vaste partner uit Nieuwvliet: de Roodrunner 
(http://www.deroodrunner.nl/) . Bij grote groepen worden de fietsen geleverd tot aan 
Cadzandië. 

 

Extra informatie: 

In Cadzandië hebben we verschillende fietskaarten (fietsknooppunten) aanwezig met heel wat 

mogelijke routes die jullie mogen gebruiken tijdens jullie verblijf. 
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Sport & spel 
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SPORT & SPEL 
Locatie: op domein Cadzandië of aan het strand 

Gratis activiteit (via Cadzandië) 

Sport- en spelplezier verzekerd 

     

We hebben heel wat sport en spelmateriaal aanwezig dat vrij te gebruiken is tijdens jullie verblijf. 

Hieronder kun je een overzicht terugvinden van sport- en spelmateriaal waarmee uren plezier 

gegarandeerd is! 

sport/spel bunker 
    

binnen 
speelgoed clicks 

  handpoppen 

  houten blokjes - Kapla 

  gezelschapsspelen 

    

water / strand eendjes + 1 bak hengels 

  frisbee 

  garnalennetjes  

  haaientandenzeef 

  hoepels 

  jute zakken 

  kegels/pion 

  vliegers 

  loopklossen 

  strandemmers 

  strandharkjes 

  Torenbouwers 

  zandvormpjes 

  ringenspel 

  springtouw 

  strandschoppen 

  skimboard 
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balspel ballen  

  baseballbats 

  beachballbatjes/balletjes 

  lacrossestick 

  minigolf 

  petanque ballen 

  pingpongspel 

  plastieken bal 

  tennisbal 

  tennisrackets 

  voetbaldoeltjes 

  volleynet 

   
    

andere bolderkar 

  boomknuffeldeken 

  Vlottenbouw 

  circus evenwichtstouw 

  circusbal 

  circusfiets 

  go cars/skelters 

  kubbspel numbers 

  kubbspel viking 

  ridderspel 

  wasknijpers 

  EHBO uitstapkit 

  kampvuurbox 

  muziekinstallatie (draagbaar) 

  beamer + scherm 

  verrekijkers 

  

Indien je graag iets specifiek wenst te gebruiken, controleer graag even de beschikbaarheid op 

voorhand met de centrumverantwoordelijke. 

Richtprijs: 

Gratis   
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SPORT & SPEL 
Locatie: op domein Cadzandië 

Gratis activiteit (via Cadzandië) 

Speelbos & boomhut 

 

      

Je hoeft niet ver weg te gaan om plezier te beleven. Op ons domein valt zoveel te ontdekken en te 

beleven dat je nooit meer terug naar huis wilt. In ons speelbos kunnen tal van kampen gebouwd 

worden. Er is ook een grote boomhut aanwezig die voor heel wat speelplezier zorgt. 

Richtprijs: 

Gratis 
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SPORT & SPEL 
Locatie: op domein Cadzandië 

Gratis activiteit (via Cadzandië) 

Gocars/skelters  

 

   

Met onze GoCars/skelters kun je met 24 personen tegelijkertijd op stap.  We hebben 6x een tweezit, 

waar een andere tweezit achter kan gekoppeld worden. 

Ga er mee tot aan het bos, of gebruik ze op het domein zelf voor leuke spelletjes (estafette, 

speeddate, verkeersspel, …). 

 

Richtprijs: 

Gratis  
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SPORT & SPEL 
Locatie: op domein Cadzandië 

Gratis activiteit (via Cadzandië) 

Kampvuur 
 

    

Sluit je verblijf af met een kampvuuravond met lekkere popcorn.  

Wat is er leuker dan zelf hout te sprokkelen en het vuur aan te steken voor het kampvuur? En wie 

kent de meeste liedjes voor aan het kampvuur, of kan de beste moppen tappen? 

Richtprijs: 

Gratis 
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SPORT & SPEL 
Locatie: op domein Cadzandië 

Gratis activiteit (via Cadzandië) 

 
 
 
 
 
Uitgewerkte spelen op het domein 

 
Kijk in onze aparte map voor enkele uitgewerkte spelen 

voor op het domein of in het bos. 
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SPORT & SPEL 
Locatie: Nieuwvliet (4 km van Cadzandië) 

Boerenhoeve Nieuwvliet 

         

Bij de Boerenhoeve in Nieuwvliet kan je het hele jaar door zowel binnen als buiten activiteiten 

boeken onder professionele begeleiding. De activiteiten variëren van sportief tot pure gezelligheid. 

Voor kinderen vanaf 8 jaar is er dolle pret met het spannende programma “Adventure Kids”, dat 

bestaat uit Speleologie, Hindernisbaan, Touwenpiste, Tokkelbaan, Indoor hoogtepiste, Dodensprong 

en Boogschieten.  

Volwassenen en oudere jeugd vanaf 12 jaar  kunnen kiezen uit bijvoorbeeld High-rope klimmen, 

Mikadobox, Shoot-out, Boerengolf, Volksspelen, Voetbalgolf, Boogschieten, Highland games en 

Powerkiten. Ideaal voor een schoolsportdag en teambuilding.  

Aanbevolen voor uw personeel/vereniging- of  familiedag: Farmers Olympic, een hilarisch 

spelprogramma waaraan iedereen deel kan nemen. 

Vanuit ons Fietscafé en terras heeft u prachtig zicht op de activiteiten en het Parapentevliegen. Eens 

meevliegen als duopassagier is een fantastische ervaring. 

Vanuit Boerenhoeve Nieuwvliet starten er  fiets-/mountainbike- en wandelroutes eventueel ingericht 

met diverse ludieke groepsopdrachten.  

Contactgegevens: 

Boerenhoeve Nieuwvliet 
Sint Jansdijk 1 | 4504 PB Nieuwvliet 
Tel: 0117-37.1427 
info@boerenhoeve.com 
www.boerenhoeve.com 

 

Richtprijs: 

Afhankelijk van keuze activiteit.  
 

Extra informatie: 

 Met een groep reserveert u best op voorhand. Alle info is op de website terug te vinden. 
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  SPORT & SPEL 

Locatie: Cadzand-bad  (4 km van Cadzandië) 
betalende activiteit (zelf te boeken) 

Moio Beach 

    

Het fraaie zandstrand van Cadzand-Bad vormt het decor voor de activiteiten van Moio Beach. 

Inspanning of ontspanning? Bij Moio beach kun je beiden combineren via tal van strand- en 

zeesporten. Ideaal voor een teambuilding of groepen die van actie houden. Alle activiteiten worden 

begeleidt door een deskundige. 

Bekijk alle mogelijke activiteiten op de website, maar hier alvast enkele van de mogelijkheden: 

• Golfsurfen 

• Blokarten 

• Zeilwagenrijden 

• Bumpervoetval 

• SUP 

• Powerkiten 

• Brandingraften 

• Brandingkajak 

• Skimboarden 

• Shoot out 

• Beach bumball 

• Beach Lacrosse 

• Beach Tsjoek 

• Klootschieten 

• … 

 

Contactgegevens: 

Moio Beach 
Vlamingpolderweg 3a 
4506 HZ Cadzand 
Tel: 0117-392180 
www.moio.nl 
info@moio.nl 

 

Richtprijs: 

Afhankelijk van keuze activiteit. Vanaf 17.5€/deelnemer 

 

Extra informatie: 
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TE BELEVEN  
Locatie: Sluis (8 km van Cadzandië) 

Betalende activiteit (zelf te boeken) 

Toversluis 

  

In Sluis, Zeeland, ligt recreatiecentrum Toversluis. In dit overdekte “Family Funtasy Parc” vindt men 

diverse activiteiten voor jong en oud onder één dak. In het Game Kingdom zijn diverse 

spelautomaten te vinden voor de wat oudere kinderen. Er is ook een bowlingbaan, een restaurant en 

een Casino voor bezoekers van boven de achttien. 

Voor de jonge kinderen (tot en met twaalf jaar) is er een indoor speelgedeelte met verschillende 

attracties. Het speelgedeelte heeft onder andere luchtkussens, klimrekken, een ballenbak, glijbanen, 

een skelterbaan en trampolines. In de zomer is het volop genieten van het kinderzwembad (diepte 

50cm) in het buiten speeldeel met terras. 

 

Contactgegevens: 

Nieuwstraat 83a | 4524 EG Sluis 
0031(0) 117 45 11 11 
www.toversluis.nl 
info@toversluis.nl 

 

Richtprijs: 

Speelgedeelte, kinderen t/m 12 jaar: € 5,50 

Speelgedeelte, volwassenen: gratis 

Bowlen, baan max 6 personen: €20.00 

Lasergamen: € 7.50 per persoon, per game 

 

Extra informatie: 

Bezoek de website voor openingsdagen- en tijden. 

Op maandag, dinsdag en donderdag gesloten, uitgezonderd schoolvakanties en feestdagen. 

Na 18:00 uur, gratis parkeren. 
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SPORT & SPEL 
Locatie: Knokke-Heist  (12 km van Cadzandië) 

betalende activiteit (zelf te boeken) 

Surfers Paradise 

     

 

 

 

 

 

 

Surfers Paradise is uniek gelegen op het strand van Knokke-Heist bij natuurreservaat het Zwin. 

Het is de ideale plek om met uw groep water- en strandactiviteiten te beoefenen en een dag in het 

paradijs te vertoeven.  

De club biedt alle nodige accommodatie: ruim Californisch houten clubhuis met beachbar, groot 

terras, lounge met kussentjes, toiletten, jacuzzi en volledig nieuw sportgebouw uitgerust met alle 

materiaal en vestiaires met warme en koude douches, beachvolleybalvelden, … 

 

Ontdek alle mogelijkheden op de website, hier alvast een proevertje van wat u kan beleven: 

 

• Golfsurfen 

• Powerkiten 

• Stand up paddleboarden * 

• Windsurfen 

• Raften 

• … 

* Ook mogelijk op externe locatie - SupToursBelgium 

 

Contactgegevens: 

Surfers Paradise is gelegen op het strand Knokke-Heist, te bereiken via de Appelzakstraat, parkeren 

in de Zwinlaan. 

www.surfersparadise.be 

info@surfersparadise.be 

0032/50.61.59.60 

 

Richtprijs: 

Afhankelijk van keuze activiteit. Vanaf 17€/deelnemer 
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Extra informatie: 

De Afslag 

  

De Afslag is gelegen op circa 1 km buiten Breskens, aan de voet van de duinen in de schoot van 
Droompark Schoneveld en Roompot Zeebad, geheel vrijstaand en met ruime eigen parking, gratis 
voor gasten van de Afslag (ca. 100 auto’s). Alles is ingericht in een gezellige sfeervolle boerderijstijl. 

Met ruim 100 zitplaatsen binnen is “de Afslag” de ideale plaats voor iedere gelegenheid zoals: een 
gezellig diner, familie-, personeels-, verjaardags-, kinder- en communiefeesten, schoolreisjes of zo 
maar voor een kop koffie met de allerlekkerste appeltaart die vers gemaakt is van appels uit eigen 
boomgaard. 

Alles is toegankelijk voor gebruikers van een rolstoel en mindervalide personen; er is een speciale 
toiletruimte en een babyverschoonruimte aanwezig. We hebben één rolstoel ter beschikking. 

Honden, mits aangelijnd, op terras en restaurant, zijn toegestaan. Deze zijn echter niet toegelaten in 
speeltuinen en op het midgetgolfterrein. 

• Restaurant 
• Binnenspeeltuin 
• Buitenspeeltuinen 
• Midgetgolf (18 holes) 
• Groot terras (120 zitplaatsen); deels overkapt en verwarmd met uitzicht op de midgetgolf 
• LGB treinentuin 
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