
Arrangementen
Nostalgie: entree, koffie of thee met oma’s 
appeltaart, rondleiding, duur 2 uur
Terug in de tijd: entree, koffie of thee met 
oma’s appeltaart, rondleiding, lunch, film of 
quiz, duur 4 uur

Welkom in Ons Dorp
Dames en heren, jongens en meisjes, we 
heten je van harte welkom in Ons Dorp. 
Denk je aan Ons Dorp, dan denk je aan 
gezelligheid en vermaak: Kindertheater, 
poppenkastvoorstellingen en storytelling. 
Entertainment voor jong en oud, dan ben je 
bij Ons Dorp aan het juiste adres. 

Het adres voor diverse themadagen. Uiter-
mate geschikt voor het onderwijs en kind-
centra, kinderfeestjes, maar ook prachtige 
mijlpalen zoals de 70e verjaardag van opa 
of oma zijn hier bij uitstek te vieren. Er zijn 
geen standaard activiteiten, maar op maat 
gemaakte belevingen voor jong en oud.

Op visite bij Oma Appeltaart en Opa Klok
Meteen bij de ingang kom je het kleine 
huisje van Oma Appeltaart en Opa Klok 
tegen. Ga gezellig op visite en ervaar hoe 
een arbeidersgezin vroeger woonde. 

Kinderen kunnen zich verwonderen over 
de bedstee en voor de ouderen onder ons 
is het een wereld van herkenning. “Zo’n 
keukenrek en die puddingvorm hadden wij 
vroeger ook!”

Een marktplein vol oude winkeltjes
Bij het marktplein en de smalle oude 
steegjes vol rode klinkers zijn nog meer 
oude winkelpandjes. 

Ze stralen allemaal een authentieke sfeer 
uit. Je stapt als het ware in een andere 
wereld, de wereld die in het liedje 
“Het Dorp” zo goed omschreven wordt door 
Wim Sonneveld. 

De Winkel Van Sinkel
Op de hoek van het plein is de nostalgische 
Winkel Van Sinkel. In de kruidenierswinkel is 
OudHollands snoepgoed te vinden in grote 
glazen potten. 
Voor de kinderen is het een grote belevenis 
om te zien hoe de winkels er in de 50’er 
jaren uitzagen. Het is bijna niet te vergelij-
ken met de tijd van nu. Alles werd 
afgewogen met de hand, inpakken werd nog 
niet met plastic gedaan en boodschappen 
werden zelfs in een rieten tas gestopt. 
Tijdens kinderfeestjes mogen kinderen na-
tuurlijk zelf hun snoepzak afwegen, 
hoe leuk is dat!
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Eerste doel: De talenten van kinderen 
ontdekken en versterken. De kinderen 
worden trots op zichzelf, door dit gevoel 
van eigenwaarde zullen kinderen beter 
presteren op andere leergebieden. De vele 
creatieve werkvormen bieden kinderen de 
mogelijkheid om zichzelf beter te leren 
kennen en zichzelf te uiten. Het creatief en 
kritisch denken en handelen wordt gestimu-
leerd. (vaardigheden van de 21e eeuw) Het 
stimuleren van de zintuigen zorgt ervoor 
dat het concentratievermogen van de kin-
deren verbetert.

Tweede doel: De samenwerking tussen 
kinderen verbeteren. (vaardigheid 21e 
eeuw). Kinderen leren elkaar respecteren 
om wie ze werkelijk zijn. Ze ervaren dat ze 
elkaar met hun talenten kunnen aanvullen 
en versterken. 
 
Derde doel (optioneel): Dit is een maat-
schappelijk doel, namelijk de CliniClowns. 
De kinderen leren dat gezondheid niet altijd 
vanzelfsprekend is. Door geld in te zamelen, 
bijvoorbeeld door de verkoop van zelfge-
maakte kunstwerken of hapjes, leren de 
kinderen dat ze iets kunnen betekenen voor 
zieke kinderen. Scholen en instellingen 
worden in de gelegenheid gesteld geld in te 
zamelen voor de CliniClowns door middel 
van een afsluitingsmiddag/-avond van dit 

Leef op stand in De Sjieke Kamer
In De Sjieke Kamer woont een deftige 
dame, hier haal je herinneringen op over 
de ‘zondagse kamer’ en ervaar je hoe zo’n 
prachtige statige kamer er vroeger uitzag. 
Compleet met een antieke schouw, deftige 
stoelen en een grote houten tafel om gasten 
te ontvangen. 
Deze sfeervolle kamer is uitstekend te 
gebruiken als vergaderruimte of voor een 
lunch.

Fotograaf Frits Flits
Bij Frits Flits kun je op de foto en niet 
zomaar één! Maak een foto uit de oude 
doos, natuurlijk compleet in stijl. Trek een 
van de mooie oude kostuums aan, die 
passen in het tijdsbeeld. Of ga gezellig met 
een hoedje op de foto.
Een exclusieve fotoreportage van je 
mooiste dag uit je leven, je huwelijksdag, 
groepen schoolkinderen, families van jong 
tot oud. Het is allemaal mogelijk.

Ga terug in de tijd bij de Klokkenwinkel
In de klokkenwinkel kun je de vele 
verschillende uurwerken bewonderen. 
Bezichtig bijvoorbeeld: de Friese staartklok, 
pendules, comtoise klok en de wekker. Ook 
zijn er enkele zakhorloges te bewonderen.

Er is zelfs een echte koekoeksklok, laat je 
betoveren door melodie van de speeldoos 
en de authentieke houten figuren, die elk 
half uur bewegen.

Actief bezig in Ons Dorp:
• Wij organiseren regelmatig themadagen met bijpassende workshops en activiteiten.  
• Kijk hiervoor op onze facebook pagina en/of onze site.
• Voor kinderen zijn er verschillende spannende speurtochten, binnen en buiten.
• Volwassenen worden getest op hun parate kennis door de jaren 50-Quiz. 
• OudHollandse spelletjes buiten zoals, hinkelen, touwtje springen, zaklopen enz.

We zijn beperkt toegankelijk voor mensen in een rolstoel of die slecht ter been zijn. 
Natuurlijk kunnen zij gebruik maken van een aangepast toilet. 
Er is een ruime verharde parkeergelegenheid op de locatie. 
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Verwonderen en genieten met educatieve schoolreisjes
Voor scholen en kindcentra organiseren wij leuke en ervaringsgerichte schoolreisjes. Voor de 
peuters en en onderbouw begint een schoolreisje met een poppenkastvoorstelling. Daarna 
gaan de kinderen een speurtocht doen vol met leuke activiteiten en spellen. De midden- en 
bovenbouw kinderen worden uitgedaagd om na te denken over bijvoorbeeld duurzaamheid 
en biodiversiteit. Het samenwerken wordt gestimuleerd en door een wedstijdelement zijn de 
kinderen extra gemotiveerd! Een slechtweer-programma is aanwezig.

Het adres voor bedrijfspresentatie of trainingsdoeleinden
Voor bedrijven is onze locatie uitermate geschikt. Kom eens origineel voor de dag en geef 
een presentatie of training in het Revue Theater. Of wat dacht je van een rollenspel of sales-
training in een van onze nostalgische winkels? Het aanbieden van deze activiteiten in onze 
setting wordt een succes wat uw netwerk of personeel nog lang zal bijblijven!
Het geven van teambuilding met een creatieve workshop behoort ook tot de mogelijkheden.

Fluwelen gordijnen in het Revue-theater
Voor scholen en kindcentra organiseren wij 
leuke, leerzame en interactieve voorstellin-
gen voor en door kinderen. Dit kan variëren 
van poppenkastvoorstellingen, kindertheater 
of storytelling. 
Theater De Revue beschikt over 24 vaste 
zitplaatsen, dit is eenvoudig uit te breiden 
met meer zit- of staanplaatsen.

Creatief in het Atelier
Aansluitend op onze thema’s worden er 
creatieve workshops gegeven. 
Een workshop op aanvraag is mogelijk vanaf 
5 personen. Hiervoor beschikken we over 
een ruim Sprookjes Atelier. Wat is er nu 
leuker dan na poppenkast te hebben 
gekeken of naar een spannend verhaal te 
hebben geluisterd jezelf creatief te uiten. 
Maak een tekening of schildering, kom 
knutselen of boetseren. Het werken met 
speksteen behoort ook tot de mogelijkhe-
den. Het vieren van kinderfeestjes is 
natuurlijk ook mogelijk.

Het Dorp van Sinterklaas en het Kerstdorp
Sinterklaas komt graag logeren bij ons. Er zijn veel pietjes die de hulp van de kinderen goed 
kunnen gebruiken. De kinderen kunnen leren inpakken, pepernoten bakken, knutselen en 
nog veel meer. Kinderen kunnen onder begeleiding 2 uur op bezoek komen. Je dient je van 
tevoren op te geven.
Bezoek het Kerstdorp en beleef een nostalgische kerst. In het hele dorp hangen kerstlichtjes, 
er staan kerststallen en je kunt op bezoek bij de kerstman en kerstvrouw. Regelmatig is er 
Dickenskoortje dat mooie liedjes zingt. Kinderen kunnen mee doen aan een kerstmusical. 
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De Boomgaard, moestuin en kruidentuin
Bij zonnig weer kun je ook heerlijk buiten 
vertoeven in de boomgaard. Die grenst aan 
het water, maar veilig is voor kinderen. 
Een ideale plaats voor actieve spelletjes, 
natuur activiteiten, creatieve workshops of 
een picknick.
In de moestuin ontdekken kinderen hoe 
het fruit en de groente groeien. Ruiken aan 
kruiden, kroelkipjes aaien het kan 
allemaal! 

De oude Boerenschuur
Het leven op het platteland voltrok zich voor 
een groot gedeelte in de boerenschuur. Hier 
wordt het hooi en strooi bewaard voor de 
dieren. De oogst ligt in veilingkisten 
opgeslagen.

Op de werkbank is nog veel gereedschap 
van vroeger te herkennen. Het harde 
werken heeft zijn sporen achtergelaten in 
het hout.

Nagenieten in Het Kleine Café!
Om na te genieten van je indrukken ga je 
naar Het Kleine Café. 
Je kan hier genieten van een lekker bakje 
koffie, thee of chocomelk. Kinderen kunnen 
kiezen uit siroop of diverse limonades. 
Natuurlijk met een versgebakken stuk 
appeltaart van Oma. 
Wil je een OudHollands spel doen? Dat kan, 
het ganzenbordspel en de sjoelbak staan 
klaar!

Ons Jaren 50 Dorp
Spoorstraat 32
4927 AX Hooge Zwaluwe          
Noord Brabant, Nederland  

Reacties van bezoekers:
• Je stapt echt in een andere wereld. 
• Mag ik hier komen werken? 
• Het voelt gewoon als thuiskomen.
• Het is allemaal zo herkenbaar.

Reacties van kinderen:
• Mag ik hier blijven wonen? 
• Het lijkt wel of ik op vakantie ben. 
• Dit is geen gewoon museum, je kunt hier   
  van alles doen!

Contactgegevens
Kors  06-54634860
Nicolle  06-13727823
0168-473900 onsdorp@live.nl
 

Derde druk, 1 november 2022, Hooge Zwaluwe

De Dorps Courant 


