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Trots op Waterpoort!
Waterpoort is een unieke samenwerking. Hierin

Wat is dat Waterpoort eigenlijk?

werken burgers en ondernemers samen met de
zes gemeenten rond het Volkerak en Zoommeer,
de drie betrokken provincies, waterschappen en

Waterpoort is een samenwerkingsorganisatie
in het gebied rondom het Volkerak Zoommeer.
Hierbij werken partijen uit 6 gemeenten, in 3
provincies, samen om het gebied tot een mooiere
plek te maken om te wonen, werken en recreëren
(zie kaartje).

andere betrokken partijen, samen aan een vitale en

Veel partijen uit het gebied (inwoners, ondernemers,
overheden en andere instanties) weten elkaar hier
intussen goed te vinden. Een groeiend netwerk dat met
elkaar dromen en ideeën realiseert die je in je eentje
niet voor elkaar krijgt.
Het doel van deze samenwerking is om mensen bij
elkaar te brengen en de inwoners nog trotser te laten
zijn op het gebied. En ook om de aantrekkelijkheid,
leefbaarheid en economische vitaliteit van het gebied te
versterken. Het bijzondere van Waterpoort is dat we dat
doen vanuit de energie van de mensen uit het gebied.
>> Lees verder op pagina 4

Een grenzeloze samenwerking
op de overgang van water en land

duurzame toekomst van dit gebied.
De blik is hierbij altijd gericht op het mogelijk
maken van lokale initiatieven: ‘wat kan wél’’ . In een
open samenwerking en gedeelde creativiteit heeft
dit ervoor gezorgd dat dit gebied bruist als nooit
tevoren.

Colofon
Uitgever

RS Mediagroep

Door bij alles wat je doet het gebied en haar

Vormgeving

www.uniek-design.nl

inwoners voorop te stellen, zijn al veel bijzondere
initiatieven tot uitvoering gekomen. Van grote

Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg

projecten tot kleine parels die dit diverse gebied

vuldigheid samengesteld. RS Mediagroep is niet

aantrekkelijk en een bezoek meer dan waard

verantwoordelijk voor enige directe of indirecte

maken.

schade die zou kunnen ontstaan door het

Dus ga eens ‘wadlopen’ op Tholen, bezoek de forten

gebruik van de hierin aangeboden informatie.

en vestingstadjes van de Zuidwaterlinie, beleef de

Aan de inhoud van deze brochure kunnen op

natuur langs de kreken, de riviertjes en het Volkerak

geen enkele manier rechten worden ontleend

en Zoommeer. Of pak de fiets en geniet vanaf de

of aanspraken worden gemaakt.

dijken van het open polderlandschap. Verder in dit
boek zie je nog veel meer van wat het Waterpoort

Goeree-Overflakke

RS Mediagroep
Bolderweg 2, 1332 AT Almere
Telefoon: 036 204 90 90
info@rsmediagroep.nl
www.rsmediagroep.nl

KRAMMER

VOLKERAK

Moerdijk

volg ons nu ook op facebook

gebied te bieden heeft.
Als trotse voorzitter van waterpoort nodig ik u dan
ook van harte uit om dit unieke gebied te bezoeken
of door u aan te melden met uw initiatief bij
Waterpoort.

Thomas Zwiers
Voorzitter Waterpoort
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DINTEL

Halderberge
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Genieten van rust en ruimte
>>

Waterpoort is een uniek stukje Nederland. Hier vind
je nog de rust waar je soms zo naar kunt verlangen.
Of de ruimte die we, zeker in Corona-tijd, zo nodig
hebben. Naast de rust en ruimte is er ook nog genoeg te ontdekken en beleven in Waterpoort.
Het water, maar ook de overgangen van water naar
land, bieden kansen voor wonen, recreatie, landbouw
en natuur. Waterpoort is een gebied met vele grenzen.
Zoet en zout. Water en land. Klei en zand. Een gebied
met inwoners, bedrijven en overheden die helemaal
niet in die grenzen denken. Die weten dat deze verscheidenheid juist kansen biedt!
Dat is ook te merken voor de bezoeker van het gebied.
Er is een grote verscheidenheid aan prachtige pareltjes
in het gebied. Hier geen Efteling of ander grootschalig
vermaak. Nee, de pareltjes in dit gebied zijn voor de
echte fijnproever. Het gaat hier om oude forten en
vestingstadjes, om kreken en natte natuurgebieden, om
talloze locaties om te eten wat de streek biedt, te slapen
op idyllische plekjes en te recreëren op het water. En
voor de actieve recreant volop mogelijkheden om te
fietsen, wandelen, kanoën of suppen. Waterpoort is
groot in kleine pareltjes!

4

Zelf meedoen? De Waterpoort Academy!
U als inwoner, gebruiker, ondernemer of ambtenaar
in het gebied. U bent Waterpoort! Want daar zit de
kracht van deze gebiedssamenwerking. De kracht van
het collectief.
Heb je een droom, dilemma of opgave, waarmee je een
bijdrage wilt leveren aan een duurzame ontwikkeling
van het gebied? Misschien loop je er al even mee rond,

en kun je deze niet zomaar langs de gebaande paden
tot een goed einde brengen?
De Waterpoort Academy is een Masterclass waar deelnemers hun droom of idee inbrengen, klein of groot dat
maakt niet uit. Het gaat er om dat je dit niet zomaar zelf
voor elkaar krijgt. Je leert gebruik te maken van de energie en belangen van anderen. Je wordt onderdeel van
het netwerk van Waterpoort en leert mensen kennen

die anders misschien niet op je pad waren gekomen. In
2022 is alweer de 12e editie van de Waterpoort Academy.
Velen gingen je al voor. Een groot deel van de bijna
120 deelnemers heeft zijn of haar droom dichterbij
zien komen dankzij de kracht van de samenwerking in
het netwerk.
Als je interesse is gewekt, mail voor meer informatie
>>
naar info@waterpoortwerkt.nl
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Themajaar 2022:
'Landschap in beweging'
Het landschap in het gebied is nog relatief
jong. Na de St.Elizabethvloed van 1421
braken de dijken door en was veel van
de huidige kleigrond opeens open water.
Langzamerhand slibte dit op en werden
de hoger gelegen delen stuk voor stuk
ingepolderd. Dit bijzondere en jonge
landschap, met afwisseling van water, klei
en zand, vormt de basis voor het huidige
ruimtegebruik.
Deze markante ontstaansgeschiedenis zie je onder andere terug in de
waterhuishouding, de bebouwing en
bijzondere planten en dieren en heel veel
cultuurhistorie.
Maar, zoals ook op veel andere plekken
in Nederland, staat ook hier dit landschap
onder druk, met name door bebouwing
voor economische groei. Samen met de
omgeving willen we in 2022 gaan ontdekken wat er op dit vlak leeft in het gebied
en waar we de schoonheid met regionale
initiatieven kunnen vergroten.

Gastheren en gastvrouwen van
het landschap
Wij vinden het belangrijk dat inwoners,
toeristen en recreanten het verhaal van
het gebied te weten komen en goed
geïnformeerd worden over wat er te zien,
te doen en te beleven is. Daarom heeft
Waterpoort samen met IVN ondertussen
al weer bijna 70 gastheren en gastvrouwen opgeleid. Zij kunnen je vertellen over
de geschiedenis en de flora en fauna in
het gebied. Ze geven je graag tips, over
de wandel- en fietsroutes en mogelijke
activiteiten voor kinderen.

Welkom in Tholen
De wind door je haar. De zilte zee in de lucht. Het
groene landschap glijdt aan je ogen voorbij. Oude
dijken, molens, boerenhoeves en authentieke kernen
duiken erin op. Rust en ruimte omkaderd door
Nationaal Park Oosterschelde. Alles valt hier van je af.

Dit is Tholen
>> o
 p de pagina's hierna vindt u informatie
over verschillende bedrijven en locaties uit
de gemeente Tholen.

Benieuwd wie onze gastheren en
gastvrouwen zijn of wil je zelf gastheer
van Waterpoort worden? Kijk dan op
www.waterpoortwerkt.nl
Met dank aan de fotografen voor het gebruik van hun beeldmateriaal: Gerbert Kannekens/Skyvisie, Vooruitboeren,
Adrianus Laros, Sjef Franken, Jan Duine, José Besters (cover). Mocht je zelf een mooie foto uit het waterpoort gebied hebben
dan kun je deze mailen naar: info@waterpoortwerkt.nl
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Tholen: Duik in onze natuur!

De wind door je haar. De zilte zee in de lucht. Het
groene landschap glijdt aan je ogen voorbij. Oude
dijken, molens, boerenhoeves en authentieke
kernen duiken erin op. Rust en ruimte omkaderd
door Nationaal Park Oosterschelde. Alles valt hier
van je af. Tholen is thuiskomen.

Gemakkelijk bereikbaar

Zeeën van ruimte

Ieder seizoen verrassend anders
Schoonste zwemwater
Unieke buitendijkse fietspaden
Heerlijke streekproducten
Leven dichtbij de natuur

Spannende zeehondensafari

Kernen met een verhaal

Volg Eiland Tholen

 
Laat u inspireren www.eilandtholen.nl
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B&B Tholen
Midden in het historische centrum van Tholen vind je
gastenverblijf B&B Tholen. We bieden onze gasten de
keuze uit een luxe suite kamer en een vakantiehuisje.
- V
 akantiehuisje met tuintje, saunacabine en buiten
douche. Hondvriendelijk!
- Luxe kamer b&b met ensuite badkamer
- Fietsen en kayaks te leen
Gelegen midden in het oude centrum van dit vestingstadje, op het eiland Tholen, enkele minuten wandelen
van het gezellige jachthaventje en met ruime keuze aan
horecagelegenheden.
Of je nu actief wilt zijn of juist ontspanning zoekt, op
Tholen is zoveel te doen. Je geniet er op jouw manier
van het buitenleven en prachtig natuurschoon.
Wandelend, fietsend, op, in of aan het water vanaf een
gezellig terras. Ontdek Tholen! Hier ervaar je een enorm
gevoel van rust, voor ons de reden om 6 jaar geleden
naar dit charmante stadje te verhuizen.
Kerkstraat 2 – 4691 CE Tholen - 0032 473 89 03 07
www.facebook.com/bedandbreakfasttholen

De Zeeuwse Visgroothandel
De Zeeuwse Vishandel is al bijna 25
jaar een begrip in vele keukens van
bekende en gerenommeerde restaurants in België en Nederland. Wij
staan bekend om onze uitstekende
kwaliteit, goede service en eerlijke
prijs. Duurzaamheid staat bij ons
hoog in het vaandel.
Naast onze visgroothandel hebben
wij een prachtige viswinkel in Berkel
Enschot en een aantal visverkoopwagens op diverse standplaatsen in
Nederland en België.
Met onze eigen staandwandkotter
en garnalenkotter voeren wij
duurzame visserij uit. Zo kunnen
we altijd dagverse vis en garnalen
aanvoeren voor onze handel. In
onze eigen professionele keuken
bereiden we dagelijks heerlijke
eigengemaakte salades, maaltijden
en soepen. Dit alles uiteraard met
de meest verse producten.
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We werken al jaren met een team
van enthousiaste en deskundige
mensen. Elk van hen heeft op
vaktechnisch gebied zijn of haar
opleiding doorlopen in onze groothandel of op onze viskotters.

Recreëren
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De Gorishoekse Hoeve
Op de Gorishoekse Hoeve kunt
u verblijven in een van onze 23
bijzondere huuraccommodaties,
kamperen op een van onze ruime
kampeerplaatsen of met uw
camper verblijven op speciaal
verharde plaatsen.
Nieuw op de Gorishoekse Hoeve is
de Zeeuws Scandinavische Cabin!
De Cabins beschikken over 2 slaapkamers, een ruime woonkamer
met open keuken en een veranda.
De Cabins worden duurzaam verwarmd middels een palletkachel en

zijn volledig van hout opgebouwd.
Het kampeergedeelte van de
Gorishoekse Hoeve is zeer gunstig
gelegen op loopafstand van alle
faciliteiten. Met zijn beperkte capaciteit biedt het veld de intimiteit
van een mini-camping. De verharde
camper-plaatsen bevinden zich op
locatie de Hoeve.
Tegenwoordig spreken we over
locatie Gorishoek en locatie de
Hoeve, maar vroeger waren dit
twee aparte campingbedrijven. Op

beide locaties bevinden zich natuurlijk de nodige faciliteiten, zoals goed
sanitair, speeltuinen en WIFI. Maar
elk terrein heeft ook zijn specifieke
kenmerken.
Het restaurant, restaurant SMAEK,
op de Gorishoekse Hoeve is toegankelijk onze gasten, maar ook voor
gasten van buitenaf.

Gorishoeksedijk 25 - 4694 PJ
Scherpenisse - 0166 66 2457
www.gorishoeksehoeve.nl

De Kettinghoeve logies
Vakantie vieren op een historische boerderij.
De Kettinghoeve logies is gevestigd op de
Kettinghoeve, in de voormalige bakkeet.
De Kettinghoeve ofwel ’t huys Vermuijden is half zeventiende eeuw gebouwd als buitenverblijf. Hoewel het
daarnaast altijd boerderij is geweest, is het dus zeker
geen standaard boerderij uit die tijd. In vroeger tijd
was er in de boerderij geen keuken, maar had men een
bakkeet waar al het eten werd bereid. In 2001 is deze
omgebouwd tot vakantiewoning voor vier personen. In
de afgelopen jaren is deze van binnen steeds vernieuwd
om alle comfort van deze tijd te bieden.
Een ruime woonkamer gecombineerd met een keuken,
een ruime badkamer met aparte toilet gelegenheid
en boven twee slaapkamers. Buiten is alles echter nog
authentiek. Er is veel ruimte om buiten te zitten, zon of
schaduw, het kan allemaal. Bij minder weer kan gebruik
gemaakt worden van het theehuisje. Er is een ruime
berging voor bijvoorbeeld fietsen en duikuitrusting.
Ook voor kinderen is er volop vertier en zijn er diverse
dieren en is er speelgelegenheid.
In de omgeving is genoeg te doen. De Oesterdam met
een kindvriendelijk strandje ligt op een kleine twee
kilometer afstand. Tholen biedt een prachtige omgeving
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om te wandelen of te
fietsen, langs het water
van de Oosterschelde
of door de polders met
onder andere prachtige
bloemenvelden.
Tholen staat bekend om zijn
bloemzaadteelt. De centrale ligging van
de Kettinghoevelogies zorgt dat u zo in West-Brabant,
Zeeland en Antwerpen bent.
Kettingdijk 5 - 4691 PE Tholen - 06-30 42 99 42
Kijk voor mee informatie op www.kettinghoeve.nl.
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Sub Ocean Services,
het duikcentrum voor Tholen
De duikwinkel van Zeeland is centraal gevestigd in
Oud-Vossemeer op Tholen. Op een steenworp van
de Oosterschelde.

Leren duiken?
Wil je leren duiken? Dan ben je bij ons aan het
juiste adres! Onze ervaren instructeurs leren je in
alle rust goed en veilig duiken. Met alle faciliteiten
in huis en Zeelands mooiste duiklocaties op een
steenworp afstand maken wij van jouw duikcursus
een comfortabele en plezierige belevenis. Want (leren)
duiken is vooral heel leuk!

• Leren duiken met alle faciliteiten onder één dak
• De mooiste duiklocatie’s dichtbij
• Weinig reistijd van/naar duiklocaties
• Professionele instructeurs
• Duikcursussen voor beginners tot ervaren duikers
• Ook voor kinderen
• Extra flexibel met een eigen zwembad op locatie
085-043 83 09 - Molenweg 29, 4698 AW, Oud-Vossemeer
info@subocean.nl

www.subocean.nl
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www.art-co.nl
Atelier Art-co,
Kerkstraat
4691 CD Tholen
Marehoekstraat
29
4698 BR 19,
Oud-Vossemeer
Marehoekstraat
29 t/m
4698
Oud-Vossemeer
openingstijden:
wo.
za.BR
van
10.00 tot 16.30 uur
info@art.co.nl
| 06-26088532
info@art-co.nl
| 0626088532
| www.art-co.nl
info@art.co.nl
| 06-26088532

Bij inlevering van deze advertentie krijgt u € 50,- korting op uw duikcursus.

Mini Camping De Bloementuin
Bij mini camping De Bloementuin kom je tot rust. Met
uitzicht op de kleurrijke bloementuin en de zee op
steenworp afstand kan het niet anders dan dat je weer
helemaal opgeladen naar huis vertrekt.
Ervaar op Minicamping De Bloementuin de rust en
ruimte van het Zeeuwse platteland. Naast het terrein
van de camping bevindt zich onze pluktuin die van juni
tot en met september geopend is om tegen betaling
een mooi boeket bloemen te plukken. Voor koffie, thee
en een ijsje is onze Jungle theetuin van woensdag t/m
zaterdag 's middags geopend.
Of u nu houdt van fietsen, duiken, wandelen of zwemmen, Minicamping De Bloementuin is hier de perfecte
uitvalbasis voor. Onze camping biedt 14 staanplaatsen
met ieder eigen stroom- en wateraansluiting en gratis
Wifi. Verder zijn er 4 aparte plaatsen voor trekkers of
mensen met een kleine tent om te kamperen, voor
een nacht of langer.
Nieuwlandseweg 3 - 4697 RK Sint-Annaland
06-51168392 - www.minicamping-de-bloementuin.nl
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Wilt u dineren in een restaurant
waar heerlijke visgerechten geserveerd worden?
Dan moet u eens een kijkje nemen
bij restaurant De Buutengaets, een
zeer bijzonder visrestaurant op een
minstens even bijzondere locatie.
Het restaurant bevindt zich namelijk
op het eiland Tholen in de Schelde,
in de jachthaven van Sint-Annaland.
Voor de liefhebbers van verse
visgerechten is dit restaurant echt
een absolute aanrader. Vanaf de
meeste tafeltjes heeft u een fantastisch uitzicht op het Zeeuwse water.
U kijkt uit over de Krabbekreek,
een zijarm van de Oosterschelde.
Ideale omstandigheden om lekker
Oosterscheldekreeft/vis te eten!

Ook met grotere groepen is het er
goed toeven. Bovendien beschikt
het restaurant over een groot en
ruim terras waar u met mooi weer
prachtig kunt zitten.
Er staan verrassende vleesgerechten op de kaart en een digestieven
kaart met veel verleidelijke
desserts. De wijnkaart laat een scala
aan wijnen zien, wellicht is er wel
een passende wijn voor u bij.
Geniet van een diner op deze
unieke locatie aan het water en laat
u verassen door de heerlijke smaak
van verse vis.
Havenweg 12 - 4697 RL
Sint-Annaland - 0166 652634

www.buutengaets.nl

CLUBHUIS DE BUUTENGAETS
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B&B de Marehoeve
Bent u op zoek naar alles wat Zeeland te bieden
heeft en tevens rust en ruimte? Ontdek dan het
mooie eiland Tholen.
Wij zijn Rien en Wilma Bevelander. In het buitengebied
van Oud Vossemeer staat midden in de polder onze
boerderij, waar we onze schuur omgetoverd hebben tot
een bed en breakfast.

THOLEN

THOLEN

Welkom bij Brasserie De Deu-Braek
Sint-Annaland
Brasserie De Deu-Braek is gelegen aan het chaletpark de
Krabbenkreek en aan de rand van de luxe jachthaven en het
strandje van Sint-Annaland. Door de ligging van het park is
dit een ideale plaats voor een kort maar ook langer verblijf
in de 150 luxe chalets die van alle gemakken voorzien zijn. In
de brasserie verrassen we graag onze gasten en ons motto
is dan ook... we maken van elk moment een feestje. Dit kan
op allerlei manieren. Binnen de brasserie, waar plaats is
voor 80 personen, maar ook op het grote buitenterras van
230 m3 is het goed vertoeven. Naast de mogelijkheden voor
ontbijt, lunch of diner bieden we ook de mogelijkheid voor
binnen BBQ, luxe buffet’s aangevuld met green-egg.
Vanuit de brasserie organiseren we allerlei arrangementen,
zoals een solextocht, natte laarzentocht, schietarrangement
waar men met handluchtbuksen en karabijn kan schieten
op een 25-meter baan. Men kan kiezen tussen solex en
E-harlie, dus lekker ouderwetse of op een moderne manier
het mooie eiland ontdekken. Al deze arrangementen worden aangeboden in combinatie met eten.

Waar jaren de koeien en later de paarden hun stal hadden, bieden we 2 gastenverblijven met ieder hun eigen
terras, airco op de kamer, vrij uitzicht over de polder,
een ontbijtruimte waar u heerlijk kan genieten van het
ontbijt met streekproducten.
De plaats Oud-Vossemeer maakte deel uit van de
heerlijkheid Oud- en Nieuw-Vossemeer. Tegenwoordig
zijn het twee verschillende dorpen, gescheiden door
het drukbevaren Schelde-Rijnkanaal. Oud-Vossemeer
ligt in Zeeland en Nieuw-Vossemeer in Noord-Brabant.
Het pittoreske dorpje is omgeven door uitgestrekte,
vruchtbare polders.
In de omgeving van Oud-Vossemeer zijn tal van bossen,
musea en gezellige terrassen te vinden.

Brasserie De Deu-Braek - Nieuwlandseweg 2 4697 RK
Sint-Annaland - 0166-851945 - 06-40478103
E-mail: info@dedeubraek.nl - www.dedeubraek.nl

Hiksedijk 7 - 4698 PJ Oud-Vossemeer - 06-30967353
www.benbdemarehoeve.nl

De Schuur van
Poortvliet ligt op een
fietsknooppunt. Het is
een gezellig aangeklede
schuur met in de zomer
periode een bijzonder
terras waar originele
fruitkisten omgevormd zijn tot
unieke loungesets.
In het seizoen van woensdag t/m zondag geopend
voor een kopje koffie, borrel(hapje) zelfgemaakt vers
ijs of frietjes. Kijk voor de actuele openingstijden op
de website. De Schuur is binnen ook omgetoverd met
leuke zitplaatsen waar de authenticiteit van afstraalt.

Vers is ons motto en dat proef je!

Kruytenburgseweg 1- 4693 RC Poortvliet - 06 12096594
E-mail: info@deschuurvanpoortvliet.nl

www.deschuurvanpoortvliet.nl

Havenzicht Vakanties
Ga op vakantie in eigen land naar de prachtige
plaats Sint Annaland in Zeeland.
De familie van Dijke woont en werkt al generaties lang
met veel plezier in Sint-Annaland. Havenzicht Vakanties
is een project van het echtpaar Arjan en Dineke van
Dijke, waarbij een aantal van hun kinderen een rol
vervullen in de exploitatie van de vakantiechalets.

De familie wil ook graag op toeristisch gebied een steentje bijdragen aan de ontwikkeling van hun omgeving.
Hiervoor hebben ze de luxe chalets gerealiseerd op het
Chaletpark Krabbenkreek die ieder de naam van één
van hun kinderen draagt. Voor de toekomst zijn er nog
meer plannen die een structurele bijdrage gaan leveren
aan de Thoolse gastvrijheid en met name de plaatselijke
economie en levendigheid op Sint-Annaland.
Wie Sint-Annaland binnenrijdt kan niet om de grote
jachthaven heen die het dorp heeft. Sint-Annaland heeft
immers een getijdehaven wat ligt aan de Krabbenkreek
en is zo direct verbonden met de Oosterschelde, het
grootste Nationale Park van Nederland. De jachthaven
en haar faciliteiten zijn bijzonder populair, dankzij de
perfecte ligging en niet in de laatste plaats dankzij de
diverse horecabedrijven direct in de buurt. Het geeft
Sint-Annaland een levendige dynamiek.
Nieuwlandseweg 2
4697 RK St Annaland
06 82 46 38 90
havenzichtvakanties.nl
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STAATSBOSBEHEER

Tholen: land van eb en vloed

Botsen de karakters
binnen je team?
Is er onrust? Is de communicatie
onvoldoende? Verlopen
vergaderingen chaotisch?

Ooit was Tholen een eiland in het Oosten van Zeeland.
Nu is het nog altijd een uitgestrekt polderlandschap
waar de zilte geur van de zee boven de weilanden
hangt. Binnen de dijken is Tholen vooral landbouwgebied, buitendijks liggen uitgestrekte schorren en
slikken: wadplaten die tweemaal daags door het tij
worden overstroomd.
Ieder mens is uniek en leert anders, zo is ieder team
ook uniek en anders lerend. Als je bewust wordt van
de gedragspatronen tussen teamleden, kunnen we
de ineffectiviteit doorbreken. Dit leidt tot gedrags
verandering en ontwikkeling van het team.

Teamcoachen is de manier om teams als geheel te
ontwikkelen naar betere uitkomsten.
Meest voorkomende problemen
1. Teamleden communiceren niet goed met elkaar
2.	Conflicten en onderhuidse spanningen frustreren de
samenwerking
3. Teamleden komen afspraken niet na
4. Teamleden zijn passief/nemen geen initiatief
5. Teamleden werken op eilandjes
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Annechien Broekmeijer is teamcoach en bedrijfskundig
levenscoach. Haar visie is: “met elkaar creëren we het
beste voor elkaar”.
Ik help jou als professional, ondernemer, individueel
of als team, om vanuit persoonlijke of zakelijke onrust,
verdriet of belemmerende overtuigingen te ontwikkelen
naar succesvol werken als leider. Ik weet hoe bevrijdend
het werkt contact te maken met je passie, deze te
omarmen en te vertalen naar werk, zoals je dat
werkelijk wilt doen.

Bron: Staatsbosbeheer

Hoe hoger de kwaliteit van samenwerking in een team,
hoe beter de resultaten. Vaak kan een probleem met
individuele coaching opgelost worden, maar de effecten
op groepsniveau kunnen beter zijn. Door teamcoaching
geef ik jouw team de gelegenheid om nieuw gedrag te
ontwikkelen. Het onbespreekbare wordt bespreekbaar.

Schorren zijn hogergelegen delen die slechts af en toe
onder water komen te liggen, maar waar de bodem wel
flink wat zout bevat. Lamsoor en zeeaster zijn planten
die daar goed op gedijen. De slikken lijken kaler, maar
vergis je niet: in de bodem krioelt het van wormen,
schelpdiertjes en kleine kreeftachtigen.

Geen wonder dat de vogels bij eb massaal op de slikken afkomen, de drooggevallen bodem is voor hen als
een rijk gedekte tafel.

Droge schorren
De Krabbenkreek bij het dorpje Sint-Annaland
is één van de grootste schorrengebieden van de
Oosterschelde. Schorren zijn de hogere begroeide
delen van een slik die niet meer elke keer onder water
lopen.
Op Tholen beheert Staatsbosbeheer ongeveer 1.000
hectare. Het voormalig eiland is 15.000 hectare groot.

Natte slikken
Een slik wordt ook wel een wad genoemd. De bodem
bestaat uit zavel, zand of klei, en loopt twee keer per
dag bij vloed onder water. Op de slikken lijkt niet veel
te leven, maar schijn bedriegt. Zo verraden de vele
‘tandpastahoopjes’ van zand en gaatjes in de bodem
een rijk dierenleven.

Marijke Lieman

Boswachter van dit gebied

Ik help mensen vanuit hun essentie hun missie te
vinden. Ieders pad is anders, want ieder mens is uniek.
Ik volg het pad dat voor jou ligt.
www.essentieelondernemen.nl
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Het leukste dagje uit
beleef je met
rondvaartbedrijf Zwerver
Vistrip
Viservaring is niet nodig. Tijdens deze
visdag
krijgt u uitleg
begeleiding,
zodat
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jouwen
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uit
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dejeniet
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je aan zijn
het juiste
adres voor een leuke en actieve
en ben
hengels
aanwezig.
dag op het water. Wij organiseren diverse vaartochten

in Nationaal Park Oosterschelde en omgeving. Voor een
Mosselvaartocht
hapje en drankje kun je terecht in onze gezellige binRondvaart
langs
naar
nenruimte.
Wil jij de
eenmosselpercelen
onvergetelijke dag op
het water?
hetReserveer
mosseldorp
Yerseke.
Tijdens
deze
vaardan een
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naar jouw
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of reservering:
rondvaarteninzeeland.nl
OokVoor
is het
mogelijk
om aan boord
mosselen
06 53 255 912 of 06 51 452 999 – info@zwerver3.nl
te eten.

Excursie naar de weervisserij
Een unieke gelegenheid om deze eeuwenoude vangstmethode van ansjovis van
dichtbij te zien.
Wij bieden u de kans om deze traditionele
manier van vissen mee te maken. Wij varen
met de Zwerver3 naar de weervisserij, waar
u overstapt op een sloep om het binnenhalen van de ansjovisvangst van dichtbij te
aanschouwen. Deze vis komt in de maanden
mei en juni vanuit de middellandse zee naar
de Oosterschelde om zich hier voort te planten. Echter het blijft altijd een verrassing
wat er in de fuiken zit, hierna doen we een
rondvaart naar de zeehondjes.


Ontdekkingstocht
zeehondjes
We varen naar de zandbanken waar de
zeehondjes liggen te rusten. Misschien zien
we onderweg ook nog bruinvissen. Tijdens
de rondvaart naar de zeehondjes kunnen
Rondvaart oesterij Yerseke
de kinderen diverse opdrachten aan boord
doen
en mogen zij onder begeleiding een
Hier krijgt u eenOosterschelde.
rondleidingDitvan
een gids
Gelegen in een rustige omgeving
vissen en schelpjes zoeken. Vanaf
unieke gebied
stukje
varen. Een leuke tocht voor jongdeencamping
oud. kunnen fietsers
en kunt
ondermet
heteen
genot
van een
glaasje
direct aan het Nationaal Park
zo'nu15
zeer goede
waterkwaliteit,
wijn fietsen.
oesters proeven.
Oosterschelde. In het omringende
kilometer langs de kustlijn
uitgestrekte slikken en schorren, en
Rondvaart
Goes
of Zierikzee
gebied vindt u diverse
natuurgebieWilt u komen kamperen met caravan, kilometers lange dijken heeft veel te
den, zoals bijvoorbeeld natuurgebied tent of vouwwagen? Dan hebben wij
bieden.
Rondvaart over Nationaal Park de OosDe Pluimpot. Hier vindt u prachtige
verschillende plekkenVaren
om echt toe- fietsen - varen
terschelde
met
bezoek
aan
Goes.
We
www.campingdemuie.nl
wandelroutes.
ristisch te kamperen. Kies voor een
varen
door de sluis Goese Sas langsplekje bij een speelveld
Deofideale
combinatie van een dagje uit.
Door de gunstige ligging is Camping
liever een
Wilhelminadorp
naar Goes.
Hier krijgt
u deplekje omringdVanaf
onze ligplaats
varen 20
wij over NatioKastelijnsweg
de Muie een uitstekende
camping
rustig
door groen?
gelegenheid
aan wal teU gaan.
naal Park de Oosterschelde
naar Gorishoek.
4695 RA Sint Maartensdijk
voor actieveom
watersporters.
kunt U kunt
Alles kan!
bijvoorbeeld
eenduiken,
bezoek
brengen aan
de camping grenstHier
0166 70voor
02 06u klaar. Een
hier fantastisch
zwemmen,
Onze
directstaan
aan de fietsen
weekmarkt
wandelen
langs de gezellige
fietstocht
snorkelen,of
zeilen,
(kite)surfen,
het schitterende Nationaal
Park van circa 20 km langs het water
jachthaven. Voor kinderen is het ambachtsen door het polderlandschap naar Tholen.
centrum met grote speeltuin op loopafstand.
Een pittoresk stadje dat zeker een bezoek
Ook een rondvaart naar het mooie stadje
waard is.
Zierikzee is zeker de moeite waard. We
Hier ligt de Zwerver 3 weer op u te wachten
varen over Nationaal Park de Oosterschelde
en varen we over het Zoommeer door de
naar Zierikzee. Misschien dat we onderweg
Bergse Diepsluis terug naar onze ligplaats.
nog zeehondjes of bruinvissen kunnen
Zo kunt u na het fietsen heerlijk uitrusten en
spotten. In Zierikzee krijgt u de gelegenheid
onder het genot van een hapje en drankje
om dit mooie stadje te bezoeken.
vanaf het water genieten van de omgeving.
facebook.com/Zwerver.sportvissenenrondvaarten

Gezellige familiecamping 'de Muie'
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Vertrek Bergse Diepsluis Tholen
(routebeschrijving staat op onze site)

Graag tot ziens op onze boot de Zwerver3!
Jos en Ilse

Hotel Tholen en Restaurant JuNa
Restaurant JuNa maakt het horecapleintje aan de
Kaaij in Tholen wel zo’n beetje compleet.
Het hele jaar door kunt u bij JuNa genieten van de
lekkerste gerechten, gemaakt met zoveel mogelijk
lokale ingrediënten. Een zakelijke lunch, gezellige borrel
of uitgebreid diner: wij verrassen u. De JuNa-keuken
werkt graag met Oosterse ingrediënten en bereidingen
die in overleg met de rest van het team hun weg naar
de menukaart vinden. Regelmatig verrast onze chefkok
met specials.

Comfortabel overnachten in Hotel Tholen. Service
en gastvrijheid staan in Hotel Tholen centraal.
U vindt Hotel Tholen naast de sfeervolle haven van
Tholen. Het pand is in 2020 volledig gemoderniseerd
en voorzien van alle gemakken voor een comfortabele
overnachting. Het rustige en kleinschalige hotel beschikt
over 10 luxe tweepersoonskamers, verdeeld over twee
verdiepingen. Iedere kamer is voorzien van een ruime
badkamer met douche en toilet.
Nathalie van Rijsbergen is samen met Judith Wilsing
eigenaar/initiatiefnemer van JuNa, een naam die werd
afgeleid van hun beider voornamen. Judith en Nathalie
De beide vrouwen wilden graag 'iets voor zichzelf'.
'Doen wat je echt leuk vindt'.
Hotel Tholen - Restaurant JuNa - Kaaij 2 - 4691 EE Tholen
Hotel: 0166-74 52 80 - Restaurant JuNa: 0166-74 52 88

www.hoteltholen.nl
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Cootjes Catering
Cootjes Catering is gespecialiseerd in het maken van
lunches en buffetten op maat voor zowel bedrijven
als particulieren. Een gevarieerd aanbod van broodjes en wraps is ook onderdeel van de Catering. Het
grootste aandeel van de catering vandaag de dag
zjin de hapjes, tapas en amuses.
Er zijn inmiddels al tal van leuke uitdagingen geweest.
Zo was er het bereiden van hapjes voor het bezoek
van de koning, trouwerijen, verjaardagen en grote
bedrijfsfeesten en vergaderingen. Ook, ontbijten zijn er
veel bezorgd.
Cootjes Catering werkt met passie en die passie
komt tot leven in de opmaak en smaak. Het is ons
doel om de klant te verbazen. Wij staan volledig
open voor overleg om tot de juiste creatie te
komen voor de gelegenheid. Zelfs onze standaard
hapjes schotel is niet zo standaard.
Het verzorgen van een feest, een complete bbq,
high tea of tegenwoordig high wijn of high bier en nu
ook een cocktail avond met hapjes behoren allemaal tot
de mogelijkheden.
Neem vooral een kijkje op cootjescatering.nl en vergeet
niet dat u altijd contact met ons op kan nemen om de
mogelijkheden te bespreken.

Haven van Stavenisse
(Tholen)
Hartogsweg 1 - 4694 PG Scherpenisse - 06-29469966 cootjescatering@gmail.com

www.cootjescatering.nl

Streekmuseum De Meestoof
Streekmuseum De Meestoof is opgericht in 1973
en gevestigd in het voormalige gemeentehuis van
Sint-Annaland. In de loop der jaren is ons museum
uitgebreid met drie expositieschuren en een Noorse
geschenkwoning. Wij hebben diverse kerncollecties, o.a.
rond de meekrapteelt. Aan deze teelt dankt ons museum zijn naam. Ook is er aandacht voor keramiek en
glaskunst van Chris Lanooy, onderwijs (in ons authentieke klaslokaal), merklappen, historische beroepen en
ambachten en visserij. Tevens bezitten wij een unieke
verzameling Thoolse mutsen en sieraden. De kracht van
het museum ligt in de jaarlijkse wisseltentoonstellingen
rondom een bepaald thema.

De haven ligt beschut, werd opgefrist en uitgediept,
veiligheid en WiFi uitgebreid en nog veel meer. Wat u
als vaarder aan faciliteiten verwacht is aanwezig, supermarkt en horeca op wandelafstand.
Bij het verlaten van de haven per boot of al wandelend
naar het verste punt van de havengeul wordt u verwend
met een prachtig uitzicht op de mooie Oosterschelde.
Stuurboord en bakboord zijn er lange en korte tochten
mogelijk, met stip “zeehonden spotten” of gewoon
fietsen of wandelen op de prachtige dijken.

Escaperoom
De escaperoom “De kelder van De Meestoof” is te boeken via onze website. www.demeestoof.nl

Atrium
Ons nieuwe sfeervolle atrium is de makkelijk
toegankelijke ingang van ons museum geworden. In
het atrium bevindt zich een ruime receptie, keuken en
toiletgroep en een binnen lift voor minder validen. Het
atrium heeft plaats voor 50 tot 60 personen en is geschikt
voor vergaderingen, presentaties en bedrijfsuitjes.
Streekmuseum De Meestoof
Bierensstraat 6, 4697 GE Sint-Annaland
Telefoon: 0166-652901/06-22826192
E-mail: info@demeestoof.nl
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De Haven van Stavenisse is een charmante haven
op het uiterste puntje van het eiland Tholen, in een
fauna- en florarijke omgeving op een unieke rustige
plek in Zeeland.

SWS, de “Sportvissers & Watersportvereniging
Stavenisse” zorgt voor een vriendelijk onthaal van de
passanten, het wel en wee van zijn trouwe leden, het
onderhoud van de haven in een nauwe samenwerking
met de gemeente Tholen.
SWS behaalde in 2021 het keurmerk
“Blauwe Vlag”, dat garant staat voor
een duurzaam milieubeleid, een
strakke veiligheid en voortdurende
kwaliteitsverbetering. U leest er meer
over op onze website.
Kortom Stavenisse is een bezoekje meer dan waard, als
fietser, wandelaar of recreant.
Maar de prachtigste belevenis situeert zich op het
water. Passanten zijn welkom voor een kort of lang
bezoek. Het zou ons een waar genoegen zijn u in
Stavenisse te begroeten.
SWS heeft nog mooie
vaste ligplaatsen ter
beschikking aan de
scherpste voorwaarden
van de regio.
SWS – Sportvissers &
Watersportvereniging
Stavenisse
www.havenstavenisse.nl
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Kom je bij ons
op ziekenbezoek?
A Seal Stellendam is een stichting waar zieke,
verzwakte en verweesde zeehonden verzorgd
worden die aan de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust
gevonden worden.

Met Frisia Rondvaarten
op Zeehonden Safari

Je kunt van heel dichtbij zien hoe onze medewerkers
en vrijwilligers de zeehonden verzorgen, totdat ze weer
gezond zijn en terug kunnen naar zee.

ZEEHONDENOPVANG EN ONDERZOEK
In onze speciale zeehondenkliniek kan onze dierenarts
röntgen- en echoonderzoek doen en operaties verrichten. Onze kennis kan vervolgens een bijdrage leveren
aan wetenschappelijk onderzoek.

Frisia Rondvaarten een familiebedrijf met 2 schepen, geschikt voor elk gezelschap. De Grote “Frisia”
is een rolstoel-aangepaste boot voor 250 gasten
overdekt, totaal kunnen er 375 gasten aan boord.
Het kleinere zusje, de ‘Frisia 2’, heeft 2 salons, waar
totaal 90 gasten overdekt plaats kunnen nemen,
maximaal mogen er 130 gasten op dit schip.

EDUCATIEF EN INFORMATIEF
BEZOEKERSCENTRUM
A Seal Stellendam is gelegen aan het prachtige
Haringvliet, direct naast de Haringvlietsluizen. In ons
bezoekerscentrum leert het publiek over de zeehonden
en hun leefgebied. Ook zijn er wisselende tentoonstellingen te vinden over onderwerpen als milieu en natuur.
Voor een bezoekje aan
A Seal dien je vooraf
online een tijdslot te
reserveren.

Haringvlietplein 3a
3251 LD Stellendam
+31 (0)88 27 47 780
info@aseal.nl
www.aseal.nl
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Op Zeehonden Safari is een schitterende natuurbeleving, vanuit St-Annaland, Zierikzee en Gorishoek
(Scherpenisse). De boot brengt u over het Nationaal
Park de Oosterschelde naar de zeehonden, waar u in
alle rust van deze schitterende beesten kunt genieten.
Vaartochten worden op getijde gepland, zodat we
zeker weten dat de zandbanken boven water liggen.
Eventueel kunnen we zorgdragen voor een natuurgids
voor extra informatie.
Andere vaartochten zijn mogelijk, een rondje eiland
Tholen, dagje Zierikzee, Goes of Willemstad. Maar ook

Rotterdam en Antwerpen zijn per schip te bereiken. De
Frisia 2, heeft het geschikte formaat voor een vaartocht
door de Brabantse vaarwateren, en kan o.a. Roosendaal
en Steenbergen aandoen.
Buiten zeehondentochten om is het mogelijk de schepen te charteren voor vaartochten, feesten, partijen
en ouderenreizen. Dit kan zowel vanuit Sint-Annaland,
Tholen en Zierikzee als via vaste opstapplaatsen. Het is
mogelijk om op verzoek naar andere locaties te komen.
De catering aan boord komt uit eigen keuken, waardoor
we voor ieder gezelschap een passende maaltijd kunnen verzorgen.
Voor verdere informatie kunt u ons bereiken
www.frisiarondvaarten.nl, info@frisiarondvaarten.nl
tel 0166-654321 bgg 06-53470330
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De haven van de watersportvereniging Sint-Annaland
is prachtig gelegen aan de Krabbenkreek, een zijarm
van de Oosterschelde. Je kunt hier genieten van het
schone, zilte getijdenwater en de droogvallende slikken
en schorren. De gezellige haven met uitstekende
faciliteiten is een ideale uitvalsbasis voor de leden, maar
ook passanten zijn uiteraard van harte welkom in deze
moderne en goed geoutilleerde haven. De voorzieningen zijn up-to-date en we streven ernaar zo duurzaam
mogelijk te zijn.
Naast de ligplaatsen in de haven, beschikt de vereniging
ook over boeien in de Krabbenkreek, waar je te midden
van de natuur kunt afmeren, in een omgeving waar de
tijd lijkt te hebben stilgestaan.
Het pittoreske dorp Sint-Annaland en de omgeving zijn
de moeite van een wandeling of fietstocht zeker waard.

De vereniging
De watersportvereniging Sint-Annaland, opgericht in
1963, is een bruisende vereniging die ieder jaar heel
veel evenementen en activiteiten organiseert: voor
jong en oud, voor leden en soms ook voor niet-leden. Bijvoorbeeld de woensdagavondwedstrijden, de
inmiddels beroemde 8-uren van de Oosterschelde, onze
jaarlijkse clubtocht, de Hemelvaarttocht naar Engeland
(samen met andere verenigingen), de culinaire steiger
safari en heel veel andere evenementen en wedstrijden.
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Watersportvereniging
Sint-Annaland

Uiteraard organiseren we ook allerlei activiteiten voor
de jeugd, zoals zeillessen, een survival in het zwembad
(leren dat omslaan helemaal niet eng is), en ieder jaar
een jeugdzeilweekend. In de wintermaanden kunnen
onze leden cursussen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van motortechniek, navigatie, knopen en splitsen,
enzovoorts.
Dit alles kan alleen dankzij de vele actieve vrijwilligers
onder onze leden die er ook voor zorgen dat de haven
tip top in orde is.

Clubhuis de Buutengaets
Een bezoek aan ons sfeervolle en uniek gelegen clubhuis Buutengaets is een ‘must’. Vanuit het clubhuis of
het terras heb je telkens weer een ander schitterend
uitzicht over het getijdenwater, de slikken en de schorren. Je kunt er alleen een drankje drinken, maar het
clubhuis Buutengaets is vooral bekend om de Zeeuwse
zilte zaligheden. Ook vleesliefhebbers krijgen het
allerbeste van de (plaatselijke) slager en de ingrediënten voor de vegetarische gerechten komen vers van het
Zeeuwse land.
Bezoekadres: Havenweg 12 - 4697 RL Sint-Annaland
www.wsv-sint-annaland.nl
e-mail: secretaris@wsv-sint-annaland.nl
Havenmeester: tel:01166653079
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Dagbesteding De Vlinderbloem
Wij geven iedereen gelijke kansen. Hierbij houden wij
rekening met de kwaliteiten die de deelnemers bezitten.
De kleinschaligheid van de onderneming biedt toch een
groot aanbod van mogelijkheden. De diversiteit van de
deelnemers maakt De Vlinderbloem een gezellige en
sociale omgeving waarin wij de deelnemers stimuleren
en laten groeien.
Wij geloven dat iedereen kwaliteiten bezit waarin zij
kunnen groeien. Wij willen deze kwaliteiten ontdekken,
vergroten en versterken. Doordat wij een tearoom en
een cadeauwinkel zijn, creëren wij een veilige, maar ook
uitdagende omgeving, waarin de deelnemers in contact
kunnen komen met de klanten en de maatschappij.
De deelnemers kunnen een verstandelijke, lichamelijke

of psychische beperking hebben. Ook mensen die van
de arbeidsmarkt afstaan en weer regelmaat en ritme in
het leven willen brengen/krijgen, zijn bij ons van harte
welkom.

Samen werken
aan ons landschap!
Sinds 1982 beheert en ontwikkelt Stichting
Landschapsbeheer Zeeland het cultuurlandschap
in Zeeland op terreinen van derden samen met veel
vrijwilligers en bewonersparticipanten.

Wandelnetwerk Zeeland
Zeeland heeft meer te bieden dan alleen zon en
strand. Wij dagen je uit om het Zeeuwse platteland te
voet te verkennen. Onze wandelpaden brengen je op
“onbekende” plaatsen en laten je kennismaken met het
landschap en de rijke cultuur(historie) van het Zeeuwse
platteland, vroeger en nu.
Je koopt kaarten bij een toeristisch informatiepunt, bij
de lokale horeca of recreatie. De knooppuntpalen langs
de routes wijzen de weg.

Visstraat 19 - 4691 ED Tholen, T 0166 606 441
www.vlinderbloemtholen.nl

Kijk ook op een van de informatieborden. De meeste
borden staan in het centrum van de dorpen of bij
belangrijke bezienswaardigheden zoals een kerk,
dorpshuis of een museum.
Of je plant je route via de online routeplanner:
www.wandelnet.nl/wandelrouteplanner

Beheer en Onderhoud
Nu er bijna een gebiedsdekkend wandelnetwerk ligt
in Zeeland, is het zaak deze goed te onderhouden.
'Beheer en Onderhoud' is erop gericht om langdurig een
kwalitatief hoogwaardig netwerk te kunnen realiseren.
Belangrijk onderdeel is hierbij het opbouwen en in stand
houden van een vrijwilligersnetwerk, het onderhouden
van deze contacten, ook met de grondeigenaren. Verder
zorgen we voor de concrete uitvoering van het onderhoud aan de paden en voorzieningen.
Zowel bij ommetjes als bij de wandelnetwerken zijn
vrijwilligers betrokken die de bewegwijzerde paden controleren en klein onderhoud doen. Vrijwilligers zijn onmisbaar bij het in standhouden van het Wandelnetwerk.
Zie u tijdens uw wandeling onduidelijke, kapotte,
ontbrekende bewegwijzering of slecht begaanbare
routes, meld deze dan direct via:
info@landschapsbeheerzeeland.nl of bel 0113-23 09 36.
Meer informatie: www.landschapsbeheerzeeland.nl/
wandelen-zeeland
Bron Stichting Landschapsbeheer Zeeland
www.landschapsbeheerzeeland.nl
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Camping Stavenisse
Even helemaal tot rust komen. Dat
kan op het uiterste puntje van het
eiland Tholen op familiecamping
Stavenisse. De camping ligt direct
aan de Oosterschelde; dat behoort
tot een van de schoonste wateren
van Europa. Gezellige familiecamping, direct aan het Nationaal Park
Oosterschelde, 170 vaste plaatsen
en 50 toeristische plaatsen. Verhuur

van Comfort Trekkershutten en
luxe chalets. Tholen grenst aan de
Oosterschelde, een natuurgebied
van internationale allure. Door de
afwisseling van eb en vloed, diep en
ondiep water, droogvallende slikken
en platen en schorren komen er veel
verschillende planten en dieren voor.

De Fruithoek: fruit,
streekproducten en
cadeaupakketten

www.campingstavenisse.nl

Gekoelde boerderijautomaat
Ons echt Thools familiebedrijf is gelegen in de
Mosselhoek, in een omgeving waar u prima kunt
wandelen en fietsen. Fruitbedrijf Van den Berge ligt
aan een doorgaande fietsroute van het centrum
van Tholen richting de Oesterdam. En wanneer u
de ‘Slibben, schorren, slikken fietsroute Zeeland’
maakt dan komt u tussen knooppunt 36 en 38 langs
ons bedrijf.
U kunt bij ons - zowel in onze gekoelde boerderij
automaat als in winkeltje ‘De Fruithoek’ - het hele jaar
terecht voor onze heerlijke eigen geteelde fruit (verse
appels en peren). Ook verkopen wij seizoensfruit zoals
aardbeien, bramen, frambozen, kersen, mandarijnen
en pruimen. U kunt zowel in het winkeltje als in de boerderijautomaat contant of (contactloos) per pin betalen.
In winkeltje ‘De Fruithoek’ verkopen wij behalve vers
fruit ook sappen, streekproducten, fruitmanden, relatie
geschenken en cadeau-/ kerstpakketten. Wij hebben
altijd diverse op maat gemaakte pakketten. Maar u kunt
bij ons ook altijd zelf uw verpakking en producten kiezen
om een cadeau(pakket) op maat te laten maken. Verras
hiermee familie en/of vrienden! Wij hebben volop keuze,
voor ieder wat wils: man, vrouw, jong en oud.

In ons assortiment hebben wij diverse artikelen van
Leuk Zeeuws. En daarnaast hebben wij veel producten
uit de streek zoals Hoeksche chips, Zeeuwse sappen,
bier, meelproducten, kokiennen, jam, kaas, mosterd en
honing. Behalve deze streekproducten hebben wij ook
producten die niet-streekgebonden zijn.
In ‘De Fruithoek’ hebben wij maandelijks diverse acties;
hou hiervoor en voor de weekendactie onze website of
Facebookpagina in de gaten.
Nieuwsgierig geworden?
Het winkeltje is iedere week geopend:
1 mei – 31 oktober vrijdagmiddag (13.30-16.30 uur) en
zaterdag (9.00 – 16.00 uur).
1 nov – 30 april: vrijdagmiddag (13.30-16.30 uur) en
zaterdag (9.00 – 15.00 uur).
Graag tot ziens!
Fruitbedrijf Van den Berge
Mosselhoekseweg 4A – 4691 RL Tholen
0166 – 603610 / 06 – 22 25 85 32
info@fruitbedrijfvandenberge.nl
www.fruitbedrijfvandenberge.nl

06 - 53935773 (24 uur bereikbaar)

a: Voorstraat 42, 4697 EL Sint-Annaland
e: info@jackwestdorp.nl w: jackwestdorp.nl
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Zie website voor meer info!

Restaurant

Camping en Chaletpark

• 130 soorten pannenkoeken
• Grill specialiteiten (niet op zondag)
• Overdekt en verwarmd terras
• Speeltuin en kinderboerderij
• Minigolf en Airtrampoline
www.pannenkoekenboerderijdeuitwijk.nl

• Kleine goed verzorgde groene camping
• Standaard- en Comfortplaatsen
• Nog enkele seizoenplaatsen beschikbaar
• Stacaravans en trekkershutten te huur
• Kano- en fietsverhuur
• Luxe Chalet-woningen te koop
www.campingdeuitwijk.nl

Dorpsweg 136 – 4655 AH De Heen
T: 0167-560 000 – info@de-uitwijk.nl
www.campingdeuitwijk.nl

Kom langs en ontdek Vestingstad Steenbergen, volgens
de oudste spellingswijze 'Stenberghe'. De stad dateert
uit 1267 en dat is tot de dag van vandaag nog altijd
zichtbaar.

Recept: Pannenkoek
met verse vruchten
Voor 8 tot 10 stuks

De stad beheerste de landweg tussen de Zeeuwse en
Hollandse eilanden. Er was enkel een ommuring ter
bescherming tegen overstromingen en vijanden.

Ingrediënten
•
•
•
•

Welkom in Steenbergen

250 gram Bloem
1 Ei
500 ml Halfvolle melk
40 gram Boter

>> O
 p de volgende pagina's leest u meer
informatie over verschillende plekken in
Steenbergen en omliggende dorpen.

Materialen
Mengkom, handmixer, pannenkoekenpan,
juslepel, lange spatel

Bron: Camping de Uitwijk

Bereiden
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Schep de bloem in de kom. Voeg het ei, de melk en een
snufje zout toe. Klop met de mixer alles tot een mooi
glad beslag. Laat voor het beste resultaat het beslag 30
minuten bij kamertemperatuur staan.
Smelt de boter in de koekenpan die je gebruikt. Schenk
de gesmolten boter in de beslagkom en klop alles door
elkaar. Je hoeft nu tijdens het bakken geen boter meer
te gebruiken.
Verwarm de pan op tamelijk hoog vuur. Schep 1-2 volle

juslepels beslag in de pan en draai de pan zodat het
beslag over de hele bodem van de pan uitloopt.
Bak de pannenkoek tot de bovenkant droog is en de
onderkant goudbruin. Keer de pannenkoek met behulp
van de spatel en bak de andere kant snel op hoog vuur
bruin.
Laat de pannenkoek uit de pan op een bord glijden en
beleg hem rijk met verse seizoenvruchten.
Ook lekker met als extra een toef slagroom
erop en/of bolletjes vanille ijs.
Eet smakelijk !
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Ontdek STEENBERGEN
Het is dit jaar feest in Steenbergen! De vestingstad
bestaat 750 jaar en daarnaast bestaat de gemeente
Steenbergen 25 jaar in de huidige vorm. Het belooft
een mooi jubileumjaar te worden. Met volop activiteiten voor inwoners, bezoekers, bedrijven, jong
en oud.

JUBILEUMJAAR
Wat een feestjaar! Steenbergen bestaat
750 jaar en daarnaast bestaat de gemeente
Steenbergen 25 jaar in de huidige vorm. Dat
moet gevierd worden. Viert u mee? Bekijk hier
een greep uit het bruisende programma!

Benieuwd naar het jubileumjaar? Kijk dan eens op
www.steenbergen2022.nl.
Naast de activiteiten tijdens het jubileumjaar, is het
hier ook heerlijk vertoeven. Geniet van water, polder,
landschap, vergezichten en nog veel meer. Steenbergen
is een waterrijke, mooie parel in het Waterpoortgebied
die zeker de moeite waard is om te ontdekken.
Op zoek naar tips voor Steenbergen? We zetten er
graag een aantal op een rijtje. Het uitgestrekte gebied
van Steenbergen is bij uitstek geschikt om te wandelen,
fietsen én varen!

Wandelen
Steenbergen biedt talloze wandelroutes. Van een korte
stadswandeling tot een heerlijke natuurwandeling
variërend van 6 tot 25 KM.
Elke route kent een eigen thema. Er zit altijd iets
geschikts bij. Denk bijvoorbeeld aan de Vestingroute,
een ommetje in De Heen en Kruisland of de uitgestrekte
Blauwe Sluis-wandeling van 25 km.
Kijk voor het hele aanbod op www.vvvbrabantsewal.nl.

TIP: Wandelen in de Dintelse Gorzen.
De Dintelse Gorzen vormen een prachtig buitendijks
natuurgebied, ver weg van de bewoonde wereld.
Dankzij de mix van zout en zoet water vindt u hier een
uniek stukje natuur.

Fietsen
Bent u een liefhebber van fietsen? Breng een bezoekje aan Steenbergen! Een mooi polderlandschap
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16 + 17 april: Vestingweekend
Ga dit weekend terug in de tijd met op
zaterdag de Vestingstedenroute en op zondag
een Vestingfeest en de Vestinglopen.

22 mei: Fortissimo

afgewisseld met vergezichten over forten, water en idyllische dorpen. Er zijn diverse eet- en drinkgelegenheden
waar u tussentijds even kunt pauzeren en kunt genieten
van de rust en ruimte van Steenbergen.
Met het handige knooppuntensysteem zijn diverse
themaroutes gemaakt om Steenbergen te ontdekken.
Heeft u zin in een lange fietsroute? Kies dan voor één
van de grensoverschrijdende routes en combineer
Steenbergen met Willemstad of Bergen op Zoom!
Kijk op www.vvvbrabantsewal.nl voor het volledige
fietsrouteaanbod. Voor elke fietsliefhebber staat een
route klaar.

TIP: Steek met de fiets sluizencomplex Benedensas over.
Benedensas behoort misschien wel tot één van de
meest bijzondere plekjes van Waterpoort. Hier lag vroeger de functie om water door te laten. Tegenwoordig
kunnen bezoekers hier de West Brabantse Waterlinie
betreden en ontdekken via de Bunkertreppe.
Nog een tip: combineer een bezoekje aan Benedensas
met een wandeling door de Dintelse Gorzen.

Varen
Steenbergen staat natuurlijk bekend om het rijke
aanbod van waterrecreatie. Vanuit Steenbergen
zijn Zuid-Holland en Zeeland goed bereikbaar.
Door de aansluiting op het vaarroutenetwerk is het
mogelijk om eenvoudig de streek vanaf het water te
verkennen.
De toegang vanaf het Volkerak tot de Steenbergse
Vliet via sluizencomplex Benedensas is uniek en
zeker een bezoekje waard! En wanneer u de haven
van Steenbergen binnenkomt, wordt u ontvangen
door een recreatieve poort. Een prachtig zicht
vanaf de tribune, mooi aangelegde steigers en
een leuke speelplaats voor kinderen. Een stukje
Steenbergen dat zeker niet overgeslagen mag worden in een bezoek aan de Waterpoort gemeentes.
Zeker met alle naastgelegen eet- en drinkgelegenheden. Naast varen, behoren kanoën, suppen en op
een vlot overnachten ook tot de mogelijkheden in
Steenbergen.
Kijk op www.vvvbrabantsewal.nl voor alle tips.

Een muziekmarkt voor elke muziekliefhebber.
Ontdek hoe muzikaal de gemeente
Steenbergen is!

11 juni: Poldertocht
Stap op de fiets, ontdek alle kernen van de
gemeente Steenbergen en laat u verrassen
door mooie afstapplekken, gezellige horeca en
muziek, dans en toneel!
En nog veel meer! Kijk voor het programma op

www.steenbergen2022.nl

TIP: Vaar langs de Blauwe Sluis
De Blauwe Sluis had in de 17e eeuw de functie om het
gebied onder water te laten lopen. Dit inundatiegebied maakt onderdeel uit van de Zuiderwaterlinie.
Inmiddels is het een plek om heerlijk te ontspannen.
Zeker met de komst van de langste picknicktafel van
Nederland. Er is altijd wel een plekje vrij aan het water
om te genieten van de rust en ruimte.
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Vakantiewoning in hoog- en laagseizoen;
• met aanlegsteiger gelegen aan de Steenbergse Vliet
bij sluizencomplex Bovensas;
• bemiddelen verhuur van klassieke sloep, roeiboten,
kano’s, (electrische fiesten) en Supboards;
• educatieve ruimte voor ontvangst van scholen
(klassenboer);
• geven van rondleidingen, excursies op het bedrijf en
naar de eigen agrarische gronden;
• vergaderruimte voor groepen (max. 10 personen) in
combinatie met bedrijfsrondleiding;
• expositiemogelijkheid van kunst.

BERGEN OP ZOOM

STEENBERGEN

Logement De Blauwe Sluis

De Blauwe Sluis
LOGEMENT

Bel voor meer info en reserveringen 06-53833851.
Kruislandsedijk 27, 4651 RH, Steenbergen
www.logementdeblauwesluis.nl

Welkom in Bergen op Zoom

Welkom bij Slijterij Het Genoeghen!
daarom regelmatig aangepast
met speciale en lokale items. Alle
aankopen worden desgewenst
voorzien van een feestelijke
verpakking en gratis bezorgd in het
dorp en de jachthavens. Via onze
wijnwebshop zijn de meeste wijnen
ook te bestellen en worden ze snel
thuisbezorgd.

Onze winkel is gevestigd in het hart
van het waterrijke Dinteloord. Met
drie jachthavens en een levendig
winkelhart is het altijd gezellig in het
dorp. In onze landelijke ingerichte
sfeervolle winkel hebben we
een ruim assortiment aan sterke
drank, kwaliteitswijnen, speciaal
bier en leuke cadeau-artikelen. Wij
vinden het een uitdaging om te
blijven verrassen met bijzondere
produkten. Het assortiment wordt
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There is always time
for a good glas of wine!
Op de boot, een terras aan het
water of lekker in je eigen tuin na
een fiets of wandeltocht. Niets
is zo lekker als een goed glas
gekoelde wijn. De meest gedronken
witte druivensoorten zijn de frisse

Sauvignon blanc en de exotische
Chardonnay. Laat je ook eens
verrassen en ga op avontuur met
een Vermentino, Riesling, Grüner
Veltliner, Viognier of Pinot Grigio.
Van deze laatste druif wordt ook
een heerlijke, bleke “Blush” rosé
gemaakt. Bij een tapasplank is
een jonge gekoelde rode wijn erg
lekker, bijvoorbeeld een Primitivo of
Negroamaro uit Zuid Italië.

Bergen op Zoom staat bekend om haar prachtige
historische binnenstad. Als je hier door de smalle
steegjes en over de knusse pleintjes loopt, voel je de
sfeer van een rijk en bewogen verleden, dat al meer dan
achthonderd jaar teruggaat.
Alleen al in de binnenstad vind je meer dan 800
monumenten! Het meest opvallend is het Markiezenhof,
het stadspaleis waar vroeger de heren van Bergen op
Zoom woonden.
Andere opvallende monumenten zijn onder andere
het oude stadhuis, de Gevangenpoort en de Sint
Gertrudiskerk, die in de volksmond De Peperbus
genoemd wordt.
>> o
 p de pagina's hierna vindt u informatie
over verschillende bedrijven en locaties uit
de gemeente Bergen op Zoom.

Astrid de Kock
Slijterij Het Genoeghen
Raadhuisplein 3, 4671 DA
Dinteloord, 0167 – 500 447
www.hetgenoeghen.nl
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De kleine Kievit: eerlijk, lekker en gezond

HEREIJGERS

In het hart van de Brabantse Wal, aan de rand van Bergen op Zoom, staat
Stadsboerderij De kleine Kievit. Je kunt bij ons terecht voor een (h)eerlijk
stukje vlees van onze eigen scharrelvarkens en voor seizoensgroenten uit
de boeren moestuin. We verwelkomen ook graag mensen op ons erf en in
onze schuren voor educatie en ontspanning.
Meer informatie: De kleine Kievit - Balsedreef 21 - 4623 RD - Bergen op Zoom 06-46725346 - info@dekleinekievit.nl - www.dekleinekievit.nl

De Brabantse-Wal, een uniek stuk natuur in
West-Brabant geeft de grens aan tussen de
laaggelegen kleigrond en het hoger gelegen
zandbed.
Bij Frank en Carola Hereijgers groeien de
Asperges en Aardbeien op het uiterste randje
van de wal. Het Schelde-Rijnkanaal anderhalve
kilometer en de zeeklei op enkele meters
afstand van de aspergebedden.
Het is dan ook juist hier waar de
aspergeplanten profiteren van de aanraking
met het zoute zeewater.
Daarnaast geeft het hergebruik van vruchtbaar
compost, verteerde aardbeiplanten,
een mooie balans tussen zoet en zilt in de
aspergebedden.

Boerderij Den Hof
Boerderij Den Hof ligt in een bosrijke omgeving
aangrenzend aan het prachtige historische Fort
De Roovere op de Brabantse Wal.
Deze omgeving heeft een prachtig stukje natuur
wat rust en positiviteit uitstraalt wat ook voor
onze zorgtak heel heilzaam werkt. Ons gezin en
personeel zorgen ervoor dat alles binnen het
bedrijf goed draait.
Boerderij Den Hof heeft in deze omgeving de
runderen lopen die melk en vlees produceren,
wat vervolgens via de boerderijwinkel wordt verkocht. Daarnaast verkopen wij ook ambachtelijk
ijs, gemaakt van onze eigen melk. Ook kunt u
van de rust genieten buiten op ons koffie terras.
Buitenlust 1 - 4661 AL Halsteren - 06 220 70 885
www.boerderijwinkeldenhof.nl
Wij zijn ook te volgen via facebook.

Tijdens het seizoen van eigen teelt:
ASPERGES, AARDBEIEN, HONING, RABARBER,
EEN GLIMLACH Etc..
Uit de Streek:
THOOLSE AARDAPPEL SCHOON OF MET KLEI,
EIEREN, KERSEN, LAMSOOR, ZEEKRAAL, HAM,
RABARBER, SOEP EN SAUS, JAM , SAP Etc..

Winkel open: april—juni ( asperge seizoen )
Vers - automaten: april—december 24/7
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De smaakvolle aardbeien van Hereijgers
groeien, bloeien en rijpen goed in ons
zeeklimaat. En dat laatste, de rijping mag zo
lang mogelijk doorgaan aan de plant.

Frank en Carola Hereijgers
www.aardbeienasperges.nl
Polderweg 2A 4664PB Lepelstraat
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Bergen op Zoom

Gezellige terrasjes, bijzondere winkeltjes, pittoreske
steegjes en een middeleeuws stadspaleis. Maar ook
een strand, paarse heidevelden en uitgestrekte
bossen. Dat is Bergen op Zoom: een historische vestingstad, gelegen aan het water en in het groen.

Flaneren door het paleis
Het Markiezenhof is een van de mooiste stadspaleizen
van West-Europa. Achter de imposante gevel vind je een
intrigerend complex van zalen, stijlkamers, galerijen,
traptorens, binnenplaatsen en tuinen. Je komt er alles
te weten over de geschiedenis van stad en streek.

Lopen door het water zonder natte voeten
Een bijzondere ervaring is de loopgraafbrug of ook wel
Mozesbrug op Fort de Roovere. Het grootste fort van de
West Brabantse Waterlinie. Van een afstandje zie je de
brug niet liggen, omdat het water van de gracht tot aan
de rand van de brug staat. Enkele meters verderop ligt
de 25 meter hoge toren Pompejus. Wie deze bijzondere
houten toren beklimt, wordt beloond met een indrukwekkend uitzicht over de Brabantse Wal.

Meer dan 800 pareltjes in het centrum
Bergen op Zoom ligt midden op de Brabantse Wal en
is één van de oudste steden van Nederland. Het rijke
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verleden van de stad is af te lezen aan de vele gerestaureerde gebouwen. In het compacte stadscentrum staan
meer dan 800 monumenten met als iconen het unieke
Markiezenhof, Sint Gertrudiskerk met de Peperbus,
Oude Stadhuis, Synagoge, Gevangenpoort en theater
De Maagd.

Actief de natuur in
Op steenworp afstand van de binnenstad zit je in de natuur waar je heerlijk kunt wandelen, fietsen, ontdekken
en genieten. Bij Natuurpoort Lievensberg geniet je van
een hapje en drankje bij diverse horecagelegenheden,
kun je klimmen en klauteren in het klimbos, zelf groente
en fruit plukken bij de lokale kweker, je zintuigen prikkelen op het Blote Voetenpad en je kennis bijspijkeren in
het educatieve bezoekerscentrum.

Ga ondergronds!
Een uniek kijkje in de Oude Vesting van Bergen op
Zoom. Onder de grond ontvouwt zich op meerdere projectieschermen het verhaal van de groei van Bergen op
Zoom als handels- en garnizoenstad tot de belangrijke
vestingstad die het was rond 1700. Een vestingwerk dat
maar liefst 5x groter is dan de stad Bergen op Zoom
zelf! Klaar voor elke aanval. Met geluid- en lichtshows
komen de oude vestingmuren tot leven!

VVV Brabantse Wal
Steenbergsestraat 6, Bergen op Zoom
(in stadspaleis het Markiezenhof)
t. +31(0)164-277 482
i. www.vvvbrabantsewal.nl
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Brabantse Wal ...waar
Brabant Zeeland kust...
Het Waterpoortgebied ligt deels op de Brabantse
Wal. Langs de grens van Zeeland en Vlaanderen
ligt dit opvallende landschap. Het is een prachtig
gebied, rijk aan contrasten. Het gebied strekt zich
uit van Putte tot aan Steenbergen en van Bergen op
Zoom tot Roosendaal. Bossen, glooiende weilanden,
vlakke polders en waterpartijen wisselen elkaar
af. Naast de historische stad Bergen op Zoom vind
je hier unieke natuur, bijzondere monumenten
en veel cultuur. De steilrand, een monument van
aardkundige waarde, is door het hoogteverschil een
uitdaging voor fietsers en wandelaars.

Waterrijk Steenbergen
Deze voormalige vestingstad biedt de waterrecreant volop mogelijkheden. De uitstekend uitgeruste
jachthavens zijn vanuit Zeeland en Zuid-Holland
goed bereikbaar. De toegang vanaf het Volkerak tot
de Steenbergsche Vliet via het idyllisch aandoende

sluizencomplex Benedensas is uniek. Het startpunt
voor een prachtige wandel-, kano-, sloep-, of fietstocht
door de waterrijke rand van de Brabantse Wal, dat
is Natuurpoort Benedensas. Ook fietsers komen aan
hun trekken; smalle polderwegen, slingerende dijken
en bijzondere afstapplekken. Voor de wandelaar is
het buitendijkse natuurgebied Dintelse Gorzen een
aanrader. Wandelen over het oude getijdengebied is
een hele ervaring.

Wielergemeente Woensdrecht
De steilrand is het meest zichtbaar in de gemeente
Woensdrecht. Het gelijknamige dorp Woensdrecht en
het dorp Ossendrecht torenen hoog boven de omgeving uit, op sommige punten ruim 20 meter! De hoogteverschillen, bossen en polders zijn een waar eldorado
voor fietsers. Via Natuurpoort de Volksabdij stap je zo in
een van de grootste natuurgebieden van de Brabantse
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Wal: Grenspark Kalmthoutse Heide. De Kalmthoutse
Heide is een goed onderhouden gebied en je vindt er tal
van wandelingen van variërende lengtes.

Historisch Bergen op Zoom
Bergen op Zoom is cultuur proeven, shoppen en culinair genieten in een historische ambiance. Een stad met
meer dan 800 jaar geschiedenis, een levend monument.
Meer dan 800 monumenten vormen het decor in het
stadscentrum. Beleef het bewogen verleden in het
Markiezenhof, voormalig woonpaleis van de heren en
markiezen. Liever de natuur in? Vanaf Natuurpoort
Lievensberg start je een wandeling, fietstocht of klimtocht op het gelijknamige landgoed.

Proef de producten van eigen bodem
Proef de Brabantse Wal! Naast de welbekende 3A’s;
aardbeien, asperges en ansjovis zijn er op de Brabantse

Wal nog veel meer heerlijke streekproducten te verkrijgen. Veel lokale ondernemers bieden deze streek- en
ambachtelijke producten aan. Haal de gratis overzichtskaart op en ga boodschappen doen bij de boer!
De kaart is verkrijgbaar bij VVV Brabantse Wal, VVV
Informatiepunten en recreatieondernemers. Of neem
een digitaal kijkje op de website.

VVV Brabantse Wal
Steenbergsestraat 6, Bergen op Zoom
(in stadspaleis het Markiezenhof)
t. +31(0)164-277 482
i. www.vvvbrabantsewal.nl
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BERGEN OP ZOOM

Rozen en bottels
Voor wie in Bergen op Zoom zoekt
naar 'net even anders winkeltjes' in het
vierkantje vind je ze zeker. Een sfeervol
stukje in het centrum van Bergen op
Zoom met veel monumentale en oude
pandjes. Ons winkeltje vind je in de
Engelsestraat, een straatje waar we trots
op zijn.
Het is heerlijk om elke dag met bloemen
en natuurlijke materialen te kunnen
werken. Of je nu een klein boeketje
maakt om iemand te bedanken, een
bruid mag laten stralen,een stoer boeket
voor op kantoor, bloemwerk voor een
afscheid,of gewoon voor op je eigen tafel
we maken het met liefde voor bloemen
en mensen.
Engelsestraat 6, 4611 RR Bergen op Zoom,
0164-266992, www.rozen-en-bottels.nl,
rozenenbottels@home.nl, Volg ons op
facebook en instagram

Brabantse Wal in beweging
Bont & Blue: winkel in Pools aardewerk
Bont & Blue importeert en verkoopt
rechtstreeks het populaire aardewerk
servies van de fabriek Ceramika
Artystyczna in het plaatsje Boleslawiec
voormalig stad BUNZLAU in Polen. Hier
wordt al sinds 1950 aardewerk servies
aan
gemaakt, bekend met het logo
de onderkant van ieder artikel. Al het
servies mag in de oven, magnetron
en vaatwasser. Doordat Bont & Blue
zelf importeert is er meer variatie
in decoren en modellen en zijn alle
artikelen vriendelijker geprijsd (altijd
-30% onder wap). Wist u dat er wel
meer dan 2.500 verschillende decoren
en evenzoveel modellen zijn. Bont &
Blue staat voor kwaliteit en originaliteit.
Dus kom Mixen en Matchen bij Bont
& Blue. Openingstijden woensdag en
vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur en op
afspraak.
Vetterik 5, 4661 RS Halsteren, 06 – 216 65 844 - www.bontenblue.nl - bontenblue@ziggo.nl
Facebook : Bont & Blue / Instagram : bontenblue
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Elk jaar zet Waterpoort een thema in de spotlights.
Dit jaar is het thema ‘beweging’, een thema dat
past bij de Brabantse Wal. Fiets tegen de Brabantse
Wal op in de Wielergemeente Woensdrecht, spring
op een surfboard in Waterrijk Steenbergen of klim
door een prachtig bosgebied in monumentaal
Bergen op Zoom.

Lekker het water op
De watersportliefhebber kan op de Brabantse Wal letterlijk alle kanten op. Ga bijvoorbeeld met een kano varen op de Steenbergsche Vliet of de Cruijslandse Kreken
en geniet van de prachtige natuur. Wil je het net wat
sportiever aanpakken ga dan suppen in Steenbergen: je
bent in beweging, op het water in de stille natuur. Ook
in Bergen op Zoom op de Binnenschelde kun je suppen,
surfen of kiten. Ben je hiermee klaar, strijk dan neer op
een terrasje aan het water op de Boulevard.

op Zoom. De route is ongeveer 5 kilometer, het hoogste
punt is wel 30 meter hoog! Het is een uitdaging met
scherpe bochten, hindernissen en steile paadjes.

Klimmen
Met acht verschillende klimroutes met bruggen, netten,
lianen en tokkelbanen is het Klimbos Brabantse Wal
een fantastische belevenis in een prachtig bosgebied.
Kinderachtig? Zeker niet! Je gaat met beide benen van
de grond op 3 tot 5 meter hoogte. Klimbos Brabantse
Wal is gelegen bij Natuurpoort Lievensberg en na afloop
van het spannende avontuur is het hier gezellig napraten onder het genot van een ijsje, hapje en drankje of
juist een uitgebreid diner.

Doortrappen
Zowel voor de beginner als de doorgewinterde fietser
is plek op de Brabantse Wal. Fiets richting Woensdrecht
en ervaar de grote hoogteverschillen en geniet van het
grensoverschrijdend natuurgebied de Kalmthoutse
Heide. Of ga als ervaren mountainbiker naar Col du
Kragge. Hier fiets je over de oude vuilstort van Bergen

VVV Brabantse Wal
Steenbergsestraat 6, Bergen op Zoom
(in stadspaleis het Markiezenhof)
t. +31(0)164-277 482
i. www.vvvbrabantsewal.nl
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visitmoerdijk.nl

Locatie: Hofstraat 1, Willemstad

Bezoekerscentrum

moerdijk

Het Mauritshuis

Dit historische pand vormt hét bezoekerscentrum van de Stelling van Willemstad! Kom langs en start hier je avontuur door de stelling en haar historische
verdedigingswerken. Beleef de Canonkamer, ontdek de relatie tussen de
Oranjes en de Spanjaarden en ervaar zelf de verschillende functies van het
Mauritshuis door de jaren heen. Na een bezoek aan het bezoekerscentrum ben
jij klaar voor een bezoek aan de omliggende forten en verdedigingswerken in
de hele Stelling van Willemstad binnen de Zuiderwaterlinie.
visitmoerdijk.nl

Welkom in Moerdijk

Met passie en liefde telen wij de
lekkerste zoete kersen van Brabant

Het land van eenheid in verscheidenheid. Historische
vestingsteden omringd door forten en uitgestrekte
poldervlakten. Natuur tussen moderne industrie.

We telen ze onder folie waardoor je de kersen kan
laten hangen tot ze echt heerlijk zoet smaken. Je
moet ze dus zeker een keer komen proeven!

Kleine dorpjes en stadjes, samen verbonden door
rivieren, kreken én cultuur. Te voet of op de fiets, een
bezoek aan Moerdijk is een avontuur op zich!

In het kersenseizoen bent u met een groep welkom
voor een rondleiding, we hebben een heerlijk boerenterras waar we koffie, thee en fris met een ambachtelijk
gemaakte kersenkoek serveren. We organiseren een
kersendag waar je een kijkje in onze boomgaard mag
nemen, met heel veel activiteiten erom heen. Aan het
einde van het seizoen organiseren we op onze boerderij
een heerlijk kersdiner en leuke workshops.
Voor meer info mag u natuurlijk altijd bellen, u kunt
ons ook te volgen op Facebook 'Zoete kersen
van de Zuylenhoeve'. Onze website is
www.zuylenhoeve.nl.
Wij zien u graag langskomen
op onze mooie boerderij.

>> o
 p de pagina's hierna vindt u informatie
over verschillende bedrijven en locaties uit
de gemeente Moerdijk.

Tot ziens!
Familie de Schutter - Kreekweg 1 - 4794 ST Heijningen
- 0167-528112
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Ontdek veelzijdig Moerdijk!

moerdijk

Als watersport- en natuurliefhebber haal je je hart op in de
gemeente Moerdijk. Met het Hollands Diep aan de noordzijde, het Volkerak aan de westzijde en de Mark en Dintel aan
de zuidzijde is de gemeente omgeven door water. Op zoek
naar cultuurhistorie? Deze vind je in de vestigsteden Willemstad en Klundert en de forten Sabina en de Hel. Ontdek de
gemeente te voet of op de fiets en geniet in alle rust van het
uitgestrekte agrarische polderlandschap, de natuurgebieden
en kreken.

visitmoerdijk.nl

Kom jij ze ontdekken?

Bezoek voor meer info
www.visitmoerdijk.nl

© Visit Moerdijk

Snuif cultuur in onze vestingsteden, struin over de forten,
geniet van rust en ruimte in de natuur, vertoef heerlijk op
het water en beleef plezier tijdens één van de vele evenementen. Ga op avontuur en geniet van je bezoek aan de
veelzijdige Moerdijkse regio.

Ook de omgeving van de gemeente Moerdijk is jouw bezoek
meer dan waard. Moerdijk wordt omringd door natuurgebied
de Biesbosch en steden als Breda en Rotterdam. Ontdek de
Zuiderwaterlinie die de Stelling van Willemstad verbindt
aan tien andere historische vestingsteden en diverse
schansen in de provincie Noord-Brabant. Of neem
de veerpont richting Holland. Moerdijk kent
verrassend veel gezichten.

moerdijk

Moerdijk,
Een wereld vol
plezier

Verken de omgeving
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Torenpolderkaas
Sinds 1991 is Torenpolderkaas gevestigd aan de
Oude Appelaarsdijk 6 in Fijnaart
In de kaasmakerij is het elke dag bedrijvigheid en worden er heerlijke kazen gemaakt. De Torenpolderkaas
vindt zijn oorsprong in de keuken van de familie Van
Dorp. Joost speelde al eens eerder met de gedachte om
iets meer met de melk te gaan doen. Zelf kaas maken
en verkopen kwam daarbij op als idee.

Streekgebonden
Boerderijwinkel Torenpolderkaas is elke vrijdag en
zaterdag geopend en verkoopt rauwmelkse kaas. Jong,
jong belegen en belegen zijn natuurlijk de basis. Extra
belegen is ook heerlijk, maar die moet erg lang liggen
en de vraag naar kaas is groot. Daarnaast is er een keur
aan aanvullende smaken bijgekomen. Truffel, brandnetel, fenegriek, pesto komijn en honing klaver, om er
maar een paar te noemen. Kijk op de website voor meer
informatie over de workshops.

Honing Klaverkaas
Deze Boerderijkaas met honingklaver heeft een unieke
kruidensmaak. Een milde nootachtige smaak met een
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Nationaal Vlasserij-Suikermuseum - Klundert
vleugje honing! Boerderijkaas Honingklaver is gemaakt
op de boerderij volgens ambachtelijke traditie en van
verse melk.
In Zwitserland wordt de blauwbloemige Zuid-Europese
honingklaver in gedroogde en verpoederde vorm intens
gemengd met zout en wrongel van afgeroomde melk
en zo tot de bekende groene Zwitserse raspkaasjes
verwerkt. Honingklaverthee met honing is een goede
hoestdrank en een goede gorgeldrank.
De Honing Klaverkaas is een heerlijke kruidenkaas en
zeer geliefd bij klanten van Torenpolderkaas.
Oude Appelaarsedijk 6
4793 RM Fijnaart
06 23962571
torenpolderkaas.nl

In de westhoek van Noord-Brabant
verbouwt men al eeuwen de
grondstof vlas voor de productie
van vlaslint, linnen of lijnolie en
suikerbieten voor de productie van
suiker.
Middenin dit gebied, in het
vestingstadje Klundert, staat het
Nationaal Vlasserij-Suikermuseum.
Van de honderden grondstoffen
verwerkende bedrijven is alleen de
suikerfabriek overgebleven.
Het museum neemt u op boeiende
wijze mee van vroeger naar nu.
Voor inlichtingen, openingstijden,
entreeprijzen en reserveringen
zie onze website
www.vlasserij-suikermuseum.nl
of stuur een e-mail naar
boekingskantoor@vlasserijsuikermuseum.nl
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Roks streekwinkel
Gelegen aan de rand van het dorpje Fijnaart, middenin
de polder ‘de oude appelaer ’ vindt u ons 15,5 ha groot
zijnde fruitteeltbedrijf. Hier wordt door de 3e generatie
fruit geteeld. Onze heerlijke kersen, pruimen, appels
en peren worden milieubewust geteeld. Het verse fruit
wordt verkocht in onze streekwinkel waar wij ook diverse
soorten groenten van lokale boeren verkopen. Van de
mindere kwaliteit fruit laten wij diverse producten maken
die dan uiteraard ook in onze winkel verkrijgbaar zijn.
Zodra het zonnetje haar gezicht laat zien, is ons fruittuinterras geopend. Hier kunt u genieten tussen onze
fruitbomen van een heerlijke versnapering. Voor de
kinderen is er een traptrekker baantje en u kunt heerlijk
wandelen door de boomgaard. Tijdens de wandeling
komt u veel wetenswaardigheden tegen over onze
boomgaard.
Enkele keren per jaar organiseren wij iets leuks op ons
bedrijf. Dit is te volgen op onze facebookpagina Roks
streekwinkel.
De kersentijd is een vrolijke tijd, want het betekent
dat de zomer is begonnen. Ze zijn
volop te verkrijgen in juni en juli.
Hebben we een warm voorjaar,
dan zijn er eerder kersen. Valt

de temperatuur
in maart, april en
mei tegen, dan zijn
ze later rijp. Houd
onze facebook
pagina goed in de
gaten!
Tegenwoordig hebben wij ook een
bezorgservice. Laat uw boodschappen, cadeau
manden en fruitmanden bij u thuisbezorgen en dit
allemaal is te bestellen via onze website, maar uiteraard
kan dit ook nog steeds telefonisch of in de winkel.
Graag willen wij u ook kennis laten maken met onze
Roks werkfruitbox voor bedrijven, maar ook zeker
voor gezinnen. Meer info vindt u op onze site.
Openingstijden: ma t/m vr 9.00-17.00 en
zaterdag 9.00-16.00.
Fruitbedrijf Roks - Blaaksedijk 14a-4793 RN Fijnaart 0168-462946 – www.roksstreekwinkel.nl
Onderweg zin in een bakje koffie
met iets lekkers, kom dan naar het
terras van Roks fruittuin en geniet
van de koffie en de natuur.

Beleef Waterpoort
bij de Gastheren en
Gastvrouwen van
het Landschap
De deltanatuur, het water en het unieke historische
erfgoed van Waterpoort nodigt uit om het gebied te verkennen. Waar kun je dat beter doen dan vanuit de ruim
vijftig Gastheerbedrijven in Waterpoort. Dit zijn horecaen recreatieondernemers die een speciale IVN-cursus
Gastheer van het Landschap hebben gevolgd. Hierdoor
kunnen zij hun gasten van alles over hùn Waterpoort
vertellen en verwijzen naar de mooiste plekjes om te
ontdekken. De Gastheren van Waterpoort zijn herkenbaar aan een speciaal gevelbordje en zijn te vinden op
de website van Waterpoort:
waterpoortwerkt.nl/gastheerschap/

Fietsrondjes Beleef Waterpoort
Wilt u op een laagdrempelige manier de Waterpoort
beleven, dan kan dit met 6 nieuwe fietsrondjes ‘Beleef
Waterpoort’. Deze fietsroutes van gemiddeld 45 km verbinden diverse Gastheren van Waterpoort met elkaar,
zodat op allerlei mooie plekken afgestapt kan worden
voor ‘een kop koffie met een Waterpoortbeleving’.
Daarnaast voeren de routes langs tal van verkooppunten van streekproducten en mooie Waterpoortparels op
het gebied van erfgoed en natuur. De routes zijn vanaf
voorjaar 2022 verkrijgbaar bij alle Gastheerbedrijven en
toeristische infopunten in Waterpoort. Daarnaast zijn ze
online te downloaden via www.waterpoortwerkt.nl
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Het programma Gastheer van het
Landschap en IVN
‘Gastheer van het Landschap’ is een landelijk programma van IVN Natuureducatie. Samen met 27.000 leden
en vrijwilligers, verspreid over 170 lokale afdelingen in
Nederland, verzorgt IVN allerlei activiteiten, cursussen en campagnes voor jong en oud om de natuur te
beleven. Wil je weten welke activiteiten de lokale IVNafdelingen in Waterpoort organiseren, kijk dan op
www.ivn.nl/activiteiten
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Pure Passie bed and breakfast
Wij zijn Inka en Leonard. In April 2019 hebben wij
deze boerderij gevonden en zijn direct verliefd
geworden op deze prachtige woning met bed and
breakfast. Gastvrijheid, gezelligheid en rust staan
voor ons centraal.
In deze landelijke en vrije omgeving met veel ruimte
en water voelen wij ons erg thuis. De boerderij is
gevestigd in het Westen van Noord-Brabant op het
randje van Zeeland Vlak bij het grote water, achter
de Volkeraksluizen en met landerijen en weidse
uitzichten rondom.
Een pleisterplaats voor fietsers, wandelaars en
andere recreanten die houden van rust en ruimte in
een landelijke omgeving.
De bed and breakfast bestaat uit een gezellige
gemeenschappelijke ruimte met comfortabele
lounge met houthaard waar wij het ontbijt serveren.
U vindt er ook van alles te lezen over de omgeving,
wandel- en fietsroutes en toeristische informatie.
Verder bestaat de bed and breakfast uit twee
tweepersoonskamers op de begane grond en op de
verdieping een suite voor maximaal 4 personen. Op
ons erf hebben wij een terras ingericht, waar u kunt
genieten van het prachtige uitzicht.

Oeverlanden Hollands Diep
Ontdek de Oeverlanden Hollands Diep
Gelegen tussen Strijensas en Numansdorp vind je het
natuurgebied Oeverlanden Hollands Diep. Net als zijn
grote broer de Biesbosch is ook dit een gebied waar
je bijzondere zoetwatergetijdenatuur kan beleven. De
Oeverlanden strekken zich uit in het zuidoosten van
Zuid-Holland, van Numansdorp tot Strijensas. Hier
vind je ongerepte natuur, met verruigde rietlanden,
open water, geulen en kreken, buitendijkse natuur en
wilgenbossen. En met eb en vloed dus, wat zeldzaam is
op zoet water.

Wandelen en fietsen door de oeverlanden

Inka Kowalczyk - Kraaiendijk 25, 4794 SE Heijningen
+31 6 24 68 79 30 - purepassiebedandbreakfast.com

Akkerbouwers Kees en Rian
Roelen uit Zevenbergen zijn de
trotse eigenaars van boerderijwinkel “UT ÈÈREPELSCHUURKE”
In het nostalgische schuurtje van
meer dan 150 jaar oud, wat vroeger
het wagenhuis was, worden via een
boerderijautomaat eigen geteelde
(friet)aardappelen, uien en winterpeen verkocht. Ook voor heerlijke
scharreleitjes kunt u hier terecht.
Deze automaat draait al vele jaren
maar door de coronacrisis is het
gebruik toegenomen.

De producten van “ut èèrepelschuurke” zijn beter en lekkerder
dan die uit de supermarkt. De
klanten rijden er met de auto of op
de fiets graag een stukje voor om.
Het contact en een praatje met de
klant vinden Kees en Rian Roelen
het leukste van het werken op de
boerderij.

Bron: Staatsbosbeheer

UT EEREPELSCHUURKE

In de Oeverlanden Hollands Diep kun je eindeloos van
de natuur genieten. Geniet tijdens jouw wandeling door
de Oeverlanden van de overtrekkende vogels en bijzondere planten als de spindotter en het zomerklokje.
Het fietspad langs de buitendijk maakt onderdeel uit
van het fietsroutenetwerk in de Hoeksche Waard. Langs
de buitendijk loopt ook een ruiterpad. De wandelpaden sluiten aan op het langeafstandswandelpad
Floris V. Centraal in het gebied staat de Motte, een
kleine uitkijktoren die een prachtig uitzicht geeft over
de Oeverlanden, het Hollands Diep en de omliggende
polders. Tijdens jouw wandeling over het laarzenpad zal
je ook gebruik moeten maken van een trekpontje. Steek
alleen niet te snel over, want op het trekpontje heb je
de grootste kans om een ijsvogel te zien.

Grienden
Heel bijzonder aan de Oeverlanden Hollands Diep
zijn de doorgeschoten grienden: vochtige akkers waar

wilgen worden verbouwd. Tot halverwege de jaren
zestig van de vorige eeuw werd er volop griendhout
geoogst. De grienden zijn na bijna vijftig jaar doorgeschoten tot opgaand wilgenbos met veel dood hout.
Voor bosuilen, een havik, grote bonte spechten en
boomklevers is het er goed toeven.

Praktische informatie
Tijdens het broedseizoen (15 maart – 15 juli) zijn
honden niet toegestaan in een deel van de Oeverlanden
Hollands Diep. Let daarom goed op de bebording in
het gebied. Buiten het broedseizoen mag de hond aan
de lijn mee op pad in een gedeelte van het gebied.
Het Laarzenpad is het hele jaar niet toegankelijk voor
honden, ook niet aan de lijn.

Vera Willemsen
Boswachter van dit gebied

Wist u trouwens dat aardappelen
(in de schil) een positieve invloed
hebben op je humeur?

Achterdijk 89, 4761 RC Zevenbergen
Telnr. 06- 53466841
www.facebook.com/Boerderijwinkelut-èèrepelschuurke
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Wij bieden ruime kampeerplaatsen in een landelijke omgeving
aan rivier De Mark.
U kunt bij ons kamperen van april
t/m oktober. De kampeerplaatsen
bestaan uit seizoensplaatsen en
passantenplaatsen.
Met hulp van de Waterpoort
Academy hebben we samen met
het Waterschap ons terrein vanaf
september 2021 aangelegd met
open vaarwater en natuurlijke
oevers, waarin recreatie en natuur
samengaan.
Camping Markdal ligt aan rivier De
Mark, een ideale overnachtingslocatie om te komen zwemmen, vissen,
varen of gewoon van het zonnetje te
genieten aan de oever.

Bij Jachtcentrum Dintelmond in Heijningen, nabij
Roosendaal, profiteert u van een jachthaven die u van
alle gemakken voorziet. Ons jachtcentrum heeft de
perfecte ligging: namelijk in Brabant én erg dicht bij de
grens van Zeeland. We zijn dan ook de enige jachthaven
in Brabant die zó dicht bij Zeeland ligt. Deze prachtige
locatie is eenvoudig te bereiken via de A59 / A4, en
vanuit hier bent u zo in de Randstad.

Vanaf hier kunt u prachtige fiets
tochten maken in de omgeving. We
hebben een jachthaventje met boothelling om met uw eigen boot rivier
De Mark te kunnen verkennen.

MOERDIJK
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Camping Markdal,
Waterparel aan rivier De Mark!

Bij Jachtcentrum Dintelmond in Heijningen profiteert
u van een uitgebreide dienstverlening en alle nodige
faciliteiten. Samen met de gevestigde bedrijven op het
jachtcentrum bieden wij ondere andere de volgende
diensten aan. Zo bieden we onder andere de volgende
diensten aan:
• Zeilmakerij
• Bootonderhoud en -reparatie
• Winterberging buiten en binnen

Rivier De Mark is een uitstekende
visplek, vanaf de oever of kano-
steiger kunt u hier rustig vissen. Er
staat een picknicktafel om van het
uitzicht over het water te genieten.
Onze camping ligt langs de Vincent
Van Gogh fietsroute, een route
van 335 km door Noord-Brabant.
Uiteraard kunt u ook een verkorte
route nemen.
Via routesinbrabant.nl kunt u de
gehele route downloaden.

U bent altijd van harte welkom om aan te meren bij
onze jachthaven, ook voor passanten en gasten hebben
wij altijd een plaats beschikbaar. Heeft u vragen over
onze dienstverlening of tarieven? Neem dan gerust
contact met ons op. We helpen u graag verder.

We ontvangen u graag op Camping Markdal!
Molendijk 2 - 4758 SB Standaardbuiten - www.campingmarkdal.nl

Markweg Zuid 1-4 - 4794 SN Heijningen
+31 (0)167 522 894 - www.dintelmond.nl

De Hamsehoeve
Wij zijn de familie Dirven en wij wonen in het mooie
Brabantse dorpje Langeweg (Moerdijk). Wij hebben
daar een kalverhouderij.
Sinds begin 2000 is de rosékalverhouderij een vast
segment geworden in de vleesveehouderij. Na de MKZ
crisis zochten veehouders naar een alternatief dat qua
investering minder geld ging kosten. Veel veehouders zijn in deze tijd overgestapt van de traditionele
stierenhouderij naar de rosékalverhouderij. Voor de
roséhouderij worden voornamelijk stierkalveren gebruikt. Deze stierkalveren komen van melkvee bedrijven
uit Nederland en Duitsland. Ook worden kalveren uit
Oostbloklanden geïmporteerd.

Paddenstoelen van Veeke

"Gekoesterd om u te verwennen”

Een gezonde levensstijl begint bij een
verantwoorde maaltijd
Naast verse groente en vers fruit is een stukje vlees ook
altijd onderdeel van een goed eetpatroon. Wij zijn dan
ook trots, dat wij u een gezond, maar vooral verantwoord stukje vlees kunnen aanbieden van onze eigen
kalveren. In onze boerderijwinkel is, kalfs-kip-varkens
vlees te verkrijgen. En diverse lokale producten uit de
buurt. Ook kunt u een kadopakket samenstellen, met
diverse producten uit onze boerderijwinkel.
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In onze Hamsehoeve Foodtruck serveren wij u: Hamse
hoeve grill burger, Hamsehoeve broodje kroket en
Hamsehoeve portie bitterballen, van eigen boerderij!
En daarnaast puntzak boerenfriet en vele andere snacks.
Hamseweg 11 - 4771RR Langeweg - Noord-Brabant
0168 32 34 50 of 06 57 11 79 77 - www.hamsehoeve.nl

Bij de oprit van onze champignonkwekerij vind je een
blokhut met daarin een verkoopautomaat. Om de
blokhut heen kun je genieten van het weidse uitzicht
over het platteland en de paarden in de wei. Veeke
Paddenstoelen verkopen (kastanje) champignons,
oesterzwammen, Shii take, portabellas en eigen pruimen, kersen en kersensap.
De naam Veeke is al vanaf 1962 een begrip in de champignonteelt, waarvan inmiddels de 3e generatie zich
heeft aangediend. Omdat we een familiebedrijf zijn is
persoonlijk contact een grote pijler, elke schakel binnen
ons bedrijf is belangrijk om de afnemers een mooi
product te kunnen leveren.
“Onze goede naam als betrouwbare leverancier van
de beste paddenstoelen danken we mede aan ons
vaste team van medewerkers”, benadrukt Iris. “Samen

realiseren we dat er hier een supermooi product groeit. Dat begint
al bij de juiste voedingsbodem.
Een speciaal mengsel van allerlei
grondstoffen wordt machinaal in de
stellingen gebracht. Wij zorgen vervolgens
voor de ideale groeiomstandigheden. Met de
juiste luchtvochtigheid en bevloeiing, worden al snel de
schimmels zichtbaar, waarna de eerste koppen verschijnen. Na 2 tot 3 weken zijn de paddenstoelen volgroeid
en kunnen ze geplukt worden. Dat doen we handmatig
zodat ieder exemplaar de juiste kwaliteit en grootte
heeft. Diezelfde avond nog liggen ze op iemands bord.”
Vlietweg 4b - 4758 TJ Standdaarbuiten - 06 10 03 97 32
www.veekepaddenstoelen.nl
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In de gewelven van de grote kazerne van het grote Fort
Sabina vind je lunchroom ‘de Kletsmajoor’. Je kunt hier
heerlijk vertoeven onder het genot van een kop kwaliteitskoffie/ thee of heerlijke bieren en wijnen met een lekker
hapje of genieten van de gerechten op de toepasselijke
lunchkaart, met onder andere de vermaarde kanonskogel,
Broodsnede de Ruyter en Broodsnede de Wasvrouw. Voor
zowel de volwassen mens als voor kinderen zijn er heerlijke
gerechten.

BEDRIJFSLUNCH
Met het bedrijf lunchen of vergaderen met een hapje en
een drankje op het fort? Wij bieden verschillende arrange
menten, van verzorgde locatie voor workshops tot een
zakelijke lunch.

FOTO: TON IDING
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Brasserie De Kletsmajoor

Fort Sabina:
van Basaal tot Bitterbal

CATERING
Plannen voor een barbecue, uitgebreide lunch, tapas of
meer gangen buffet? Wij staan voor je klaar en ook voor verschillende themafeesten ben je bij ons aan het juiste adres.
Brasserie De Kletsmajoor - Fortweg 1 - 4794 SC Heijningen
06 24 78 55 61 - info@dekletsmajoor.com
www.dekletsmajoor.com

In 1811 is Fort Sabina gebouwd in opdracht van
Napoleon. Het fort is basaal gehouden oftewel nog
grotendeels in de oude staat gelaten. Wil je het fort
gaan ontdekken, dat kan. Wandel door de 12 hectare
natuur waarin het fort ligt, ontdek de bomvrije ruimtes,
de kazerne, de Tour Model of beter nog: boek een
rondleiding bij onze gespecialiseerde gidsen zodat je
echt niets mist.

Evenementen, exposities en doe-dingen.

Fruitteeltbedrijf De Stuifakker

Om de boerderij ligt onze boomgaard met
daarin verschillende soorten appels, peren
en pruimen. Er gebeurt nogal wat bij ons en
geen seizoen is hetzelfde. In de winter zijn we aan het
snoeien, in het voorjaar staat de boomgaard in bloei en
zijn er de bijen, de zomer is voor ons het groeiseizoen.
En dan aan het eind van de zomer, begin van de herfst
gaat er geplukt worden. Het fruit dat geplukt wordt,
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slaan wij zelf op in de koelcellen in onze schuur. Vanuit
de koelcel gaat het fruit naar de sorteermachine waar het
fruit klaargemaakt wordt om naar de veiling te gaan.
Een deel van het fruit verkopen wij zelf aan huis in onze
boerderijwinkel. Een winkel waarin, naast ons eigen
fruit en sappen, vooral seizoensproducten uit de regio
verkocht worden. Lekker vers van dichtbij.
We zien u graag bij ons in de winkel. Deze is geopend op
donderdag-vrijdag (9:00-18:00) en zaterdag (9:00-16:00).
Tot ziens!
Bloemendaalse Zeeijk 16
4765 TA Zevenbergschen Hoek - 0168 452 375
facebook.com/FruitteeltbedrijfDeStuifakker en /
BoerderijwinkelDeStuifakker

Veel wandel- en fietsroutes
Het Fort en de omliggende natuur zijn ook te verkennen
via wandel- en fietsroutes. Bijvoorbeeld de historische
West Riding fietsroute. Ga je liever wandelen? Kies dan
voor een van de Zuiderwaterlinie routes in verschillende
lengtes. Er is altijd een wandelroute die bij je past.

De onovertroffen Kletsmajoor

We hebben ook in ’22 een volle agenda. Leuke events
én voor alle leeftijden. Bijna altijd gratis of tegen een
kleine vergoeding. Wil je meer weten, kijk dan op
de Facebook/fortsabina pagina of op onze site
www.fortsabina.nl

Wat je ook doet, laat het beginnen of eindigen bij onze
5-sterren Brasserie de Kletsmajoor. Een goed glas, een
uitgebreide lunch. Van Bitterbal tot Kanonskogel: alles
wordt door onze topkoks klaargemaakt en vervolgens
geserveerd op het prachtige terras, onder de bomen
aan robuuste tafels. Zit je liever binnen? Dan is er de
sfeervolle brasserie zelf.

12 Hectare natuur om te ontdekken
Fort Sabina wordt ook wel het groene fort genoemd.
Waar vroeger gebulder van kanonnen te horen was
en soldaten marcheerden, is het nu een oase van
rust. Nu kan je genieten van uitzicht en avontuurlijke
wandelpaden. En de kinderen kunnen daarna zelf in

Een familiefeest of zakenbijeenkomst organiseren?
Reserveren kan op 0168 471 759 of stuur een mail
naar info@fortsabina.nl.

FOTO'S: GERT VAN DER ROS

Wij zijn Arjan en
Juanita en samen met
onze twee kinderen
wonen wij, als derde
generatie, op ons fruitteeltbedrijf De Stuifakker
in Zevenbergschen Hoek
(tussen Breda en Dordrecht).

het NatuurLab (open medio 2022) ontdekken wat er
allemaal leeft op het fort.
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Natuur en erfgoed op hoog niveau

FOTO: MARCO RENES

FOTO: ERIK DE JONGE

Unieke gebieden in beheer bij Brabants Landschap

Vogelrijkdom

Zorgboerderij
de Zwanenhoeve

Op de overgang van de hoge Brabantse zandgronden
naar de Scheldevallei vind je bijzondere natuur. Rust
en ruimte zijn de geheimen van het Markiezaatsmeer,
waar ooit het zoute water van de Oosterschelde
stroomde. Hier rusten, eten en broeden tienduizenden vogels. Aan de rand ervan, boven op de wal, ligt
het bezoekerscentrum van Brabants Landschap: De
Kraaijenberg. Een leuke plek om met kinderen naartoe
te gaan. Hier starten verschillende wandelroutes langs
de flank van de Brabantse Wal. Mooie paden voeren
richten een vogelkijkhut en de historische Hoeve
Hildernisse. Via steile paadjes kom je ook bij de voormalige badplaats De Duintjes, waar de huidige zonaanbidders zeldzame planten en vlinders zijn. Met een
beetje geluk zie je onderweg lepelaars op zoek naar
voedsel in het lage water, of een enorme zeearend die
op zoek is naar een prooi.

In de mooie en rustige omgeving van
Zevenbergen staat biologische zorgboerderij de Zwanenhoeve.
De zorgboerderij is een dagbestedingslocatie
van zorgorganisatie Zuidwester, gericht op
mensen met een verstandelijke beperking,
autisme en niet-aangeboren hersenletsel. In
de boerderij vinden verschillende activiteiten
onder één dak plaats: dierverzorging, werken
in de tuin/tunnelkas/winkel/verwerking of in
de weverij. De cliënten zijn vrij om te kiezen in
welk werkgebied zij willen werken.

Zichtbaar verleden
Ten noorden van Bergen op Zoom ligt de West
Brabantse Waterlinie. Oude forten als de Roovere en
Pinssen liggen verscholen in de bossen van Landgoed
Buitenlust. De herstelde fortwallen, grachten en zelfs
een oude batterij laten zien dat dit gebied een militair
verleden heeft. Als je hier in de zomer wandelt kun je
zomaar verrast worden door opvallende zwart-witte
vlinders die rond je hoofd fladderen. Ze hebben de
bijzondere naam ‘Phegea’ en deze soort komt alléén in
dit stukje van West-Brabant voor.

Boven op de wal liggen uitgestrekte loof- en naaldbossen. De oude lanen van de landgoedbossen worden
bewoond door bosuilen, boommarters en vleermuizen.
Tussen Bergen op Zoom en Hoogerheide ligt het bosreservaat Mattemburgh, waar al ruim 130 jaar niet werd
ingegrepen. Het resultaat is een bos met veel dood
hout, wat juist weer veel leven oplevert in de vorm van
insecten en paddenstoelen.

Vind routes op:
www.brabantslandschap.nl/ontdek-de-natuur
FOTO: ERIK DE JONGE

FOTO: ERIK DE JONGE

Daarnaast zijn in de winkel biologische
groenten, zuivel, rund- en varkensvlees uit
de streek, eieren en honing van lokale onder
nemers, te verkrijgen.
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Een echte parel is Landgoed Mattemburgh. Het is een
schitterend park met goed bewaarde gebouwen en
historische tuinen. Uniek is de verzameling oude kuipplanten. Om ze te laten overwinteren is een moderne
orangerie gebouwd. De oude orangerie is als restaurant
in gebruik. Hier kun je genieten van het ‘eetbare
landgoed’. De verse producten uit de tuin belanden
rechtstreeks op je bord.

Oude bossen

In de weverij wordt gewerkt met wol van eigen
schapen. Met deze wol worden prachtige
producten gemaakt, die verkocht worden in
de boerderijwinkel. Ook de gewassen die geteeld worden in de tunnelkas en op het land,
worden verkocht in de winkel.

De winkel van de Zwanenhoeve is vijf dagen
per week geopend. Op maandag tot en met
donderdag van 13.00 uur tot 16.00 uur en op
vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur.

Landgoed vol smaak

De Langeweg 14 – 4762 RB te Zevenbergen – (0187) 89 88 88
zuidwester.org/zorgboerderij-de-zwanenhoeve
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Doe es wild in Zeeland en Brabant
Trots op onze FABulous Farmers!
We planten struiken en bloemen in akkerranden,
zaaien gras gemengd met kruiden op weilanden en
op dijken komen - naast de bekende populieren ook andere bomen en struiken te staan. Waarom?
Omdat onze natuur en onze streekproducten goud
waard zijn.

Boeren voor de toekomst
Iedereen die wel eens een rondje fietst, kent ze wel:
struiken en bloemen langs de route, zoals aan de
Bloemendijk bij Dinteloord. Dit en andere initiatieven zijn onderdeel van een Brabant- en Zeeuws
breed project, geleid door de Zuidelijke Land- en
Tuinbouworganisatie (ZLTO). Wie meedoet aan dit zogenaamde Interreg-project, mag zich FABulous Farmer
noemen. En dat is niet alleen fantastisch maar ook goed
voor de Functionele Agro Biodiversiteit (FAB). Ofwel:
voor het leven boven, op en in de (akker)bodem. Én
voor de waterkwaliteit.

Meer groen
Want deze FAB boeren doen allerlei dingen om duurzamer te telen. Wico Dieleman, projectleider vanuit
ZLTO, vertelt: “Zo zaaien ze groenbemesters wanneer
de bieten van het land zijn, soms zelfs tot het volgende
voorjaar. Of ze meten het relatieve vochtgehalte van de
gewassen en de grond met moderne weerstations. Maar
ze kunnen dit niet alleen. Ook waterschappen, gemeentes, provincies en Terreinbeherende organisaties zijn
belangrijk. Zij zijn de eigenaren of beheerders van de
bermen,sloten,dijken en / of percelen. Minder maaien
en meer verschillende bloemen, planten en bomen betekent meer bijen en andere insecten. Daarom betrekt
ZLTO hen ook hierbij. ”

Haven Moerdijk decor van
natuurfilm “Wild Port of Europe”

Beestjes tellen
De resultaten van wat de FABulous Farmers doen,
worden bijgehouden. En dat gebeurt vooral door regelmatig beestjes te tellen. Wico: “Bij de Bloemendijk bijvoorbeeld hebben we bekertjes in de grond geplaatst.
De kevertjes die hierin vallen, tellen we. Zo hebben
we ook manieren om vliegende insecten te tellen. En
we meten het leven in de akkerbodem. Want wat we
willen is ‘e4en actief bodemleven’ met veel, spinnen en
andere beestjes. Ze houden de bodem los waardoor
gewassen dieper wortelen en de bodem het water beter
filteert en afvoert. En dat zorgt voor gezonde teeltgrond
en een gezonde toekomst van onze natuur en onze
streekproducten.”

Ook jij kan meehelpen!
- (Nacht)vlinders kijken of tellen bij een FAB boer?
Meld je aan via Wico: wico.dieleman@zlto.nl
06 505 284 80.
- Koop lokaal en help daarmee de boer én de natuur in
jouw buurt.
- Minder maaien is beter. Dus laat het groen eens de
boel en vertel iedereen dat het goed is voor de beestjes en de boeren. Een beter excuus is er niet!
Meer weten over de FABulous Farmers?
www.zlto.nl/fabulousfarmers

Port of Moerdijk is de vierde zeehaven van
Nederland en een belangrijke economische motor
voor de regio. Er zijn zo’n 400 bedrijven gevestigd
en dagelijks werken er zo’n 10.000 mensen. Grote
getallen, maar er is meer te vertellen over het
haven- en industrieterrein. Zo investeert het Haven
bedrijf Moerdijk fors in duurzaamheid en biodiversiteit op het terrein. In het najaar verschijnt zelfs
een natuurfilm die is opgenomen in de haven van
Moerdijk.

Energieneutraal haven- en
industrieterrein
In 2030 wil Port of Moerdijk grote stappen hebben gezet
richting een energieneutraal haven- en industrieterrein.
We vinden het belangrijk om onze bijdrage te leveren
aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Zo is er recent
een zonnepark aangelegd, die maar liefst 18.570 zonnepanelen telt. Natuur krijgt op het haventerrein kans om
zich te ontwikkelen, door bijvoorbeeld de aanleg van
(tijdelijke) natuur, groene bufferzones, vlinderstroken
en ecologisch maaibeheer.

Film Wild Port of Europe
De haven van Moerdijk vormt samen met de haven
van Rotterdam het decor voor de Nederlandse film:
Wild Port of Europe. Het is de opvolger van de meest

succesvolle Nederlandse natuurfilm tot nu toe: De
Nieuwe Wildernis over de Oostvaardersplassen.
Wild Port of Europe vertelt het verhaal van de onverwachte rijkdom, veerkracht en dynamiek van de natuur
in het grootste en drukste transport- en industriegebied
van Europa. Het speelt zich af binnen twee werelden
die onverenigbaar lijken: de wereld van zware industrie
en groots transport aan de ene kant en die van de
vrije en spontane natuur aan de andere kant. De film
laat zien hoe de natuur zich in dit economische hart
van Nederland - tegen alle verwachtingen in – even zo
dynamisch ontwikkelt als de menselijke bedrijvigheid.
Deze natuurfilm verschijnt vanaf september 2022 in
de bioscopen.

Over Port of Moerdijk
Port of Moerdijk is de vierde en meest inlands gelegen zeehaven van Nederland. De haven brengt alle
Europese bestemmingen binnen handbereik en is
bereikbaar via zeevaart, binnenvaart, spoor, wegen en
buisleidingen. Dankzij de strategische ligging is Port of
Moerdijk logistieke hotspot bij uitstek en een belangrijk
knooppunt voor duurzame procesindustrie. Het havenen industrieterrein Moerdijk is van groot belang voor de
regio. Het is de tweede economische motor van NoordBrabant en een belangrijke bron van werkgelegenheid.
Dagelijks werken er bijna 10.000 mensen.

TEKST: SONJA VAN POORTVLIET, WWW.THEWRITEPARTNER.NL
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Zorgboerderij de Meeshoeve
Zorgboerderij de Meeshoeve in Oud Gastel biedt
dagopvang aan ouderen met geheugenproblemen en
aan mensen met de ziekte van Parkinson. Daarnaast
komen er mensen met verstandelijke en/of meervoudige beperking voor dagbesteding. Er kan deelgenomen
worden aan diverse activiteiten zoals, indien mogelijk,
lichte werkzaamheden in de tuin (zoals o.a. zaaien, planten, oogsten, plukken van fruit) of bij de verzorging van
de dieren. Zoveel als mogelijk in beweging zijn buiten,
dus ( voor de ouderen ) hoofdzakelijk genieten van het
boerderijleven.
Verdere activiteiten zijn knutselen met hout en klei,
bloemstukjes maken, jeu de boules, etc. Momenteel is
er een groep vrijwilligers betrokken bij de Meeshoeve
voor deze activiteiten maar ook voor het winkeltje, ritjes met de huifkar, open dagen, educatie en het geven

van rondleidingen. Nieuwe aanmeldingen zijn van harte
welkom, zie onze website.
De Meeshoeve (rijksmonument ) is een West-Brabants
boerderijcomplex uit de 19e eeuw en bestaat uit een
woonhuis met authentiek interieur, zomerhuis, bakhuis
en Vlaamse schuur varkenshok en kippenhok in de
boomgaard. Het complex is alleen op afspraak voor
groepen te bezichtigen.
Belangstellenden kunnen op de Meeshoeve terecht
voor een rondleiding tijdens open dagen en op vrijdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur, de openingstijden
van het winkeltje met producten van de boerderij.
Strijpdreef 6 - 4751 SV Oud Gasrtel - 0165 31 28 23
www.meeshoeve.nl

Minicamping Polderzicht
Een geslaagde vakantie op het platteland
Rust, ruimte, gezonde frisse lucht, uitzicht op het
polderlandschap van Halderberge, persoonlijke
aandacht, gastvrijheid, gezelligheid... en de koffie
staat altijd klaar! Wij hebben ruime seizoens- en toeristische plaatsen met elektriciteit, uitstekend sanitair
(ook voor minder-validen), een wei voor paarden en
pony’s en ruimte om een actief spel te spelen. Komt
u bij ons ongedwongen ontspannen?

Welkom in Halderberge
De gemeente Halderberge is gelegen in West-Brabant
en bestaat uit de dorpen Bosschenhoofd, Hoeven,
Oudenbosch, Oud Gastel en Stampersgat. Halderberge
heeft alles voor een korte vakantie in West-Brabant.
Prachtige natuurgebieden, bijzonder architectuur en
bovenal véél te beleven. Fervente fietsers kunnen hun hart
ophalen met één van de vele fietsroutes met onderweg allerlei leuke en smakelijke stops. Hou je meer van cultuur?
Dan zal Oudenbosch je echt verbazen. On-Nederlandse
architectuur met een bijzonder verhaal zoals de Basiliek
van Oudenbosch en Jongensinternaat St. Louis.
>> o
 p de pagina's hierna vindt u informatie over
bedrijven en locaties uit de gemeente Halderberge.

Frans & Toos Koeken, Palingstraat 27, 4741 RE
Hoeven. Telefoon 0165 - 50 41 00.
www.minicampingpolderzicht.nl
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Welkom in
hartelijk
Halderberge!
Halderberge is een landelijke gemeente in
West-Brabant waar natuurliefhebbers, cultuurliefhebbers en families hun hart kunnen ophalen.
Ontdek het erfgoed in Oudenbosch, glij razendsnel van de glijbanen bij Splesj of stap op de fiets
en verken de prachtige omgeving.

VOOR JONG EN OUD

Halderberge is er voor iedereen. Cultuurliefhebbers
duiken de geschiedenis van Oudenbosch in,
met de prachtige Basiliek van Oudenbosch,
het Zouavenmuseum of één van de andere
musea. Gezinnen vermaken zich in het grootste
waterspraypark Splesj, één van de vele escape rooms
of het Vliegend Museum Seppe, waar historische
vliegtuigen staan die nog écht de lucht in gaan!

UITWAAIEN IN DE NATUUR

Kortom je hoeft je in Halderberge niet te vervelen.
Naast attracties en bezienswaardigheden heeft
Halderberge prachtige natuur. Rivier de Mark
markeert de noordelijke grens van het Halderbergse
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grondgebied. De polders en dijken van het kleigebied
bieden prachtige vergezichten met vrijwel altijd de
koepel van de Basiliek van Oudenbosch aan de horizon,
een bijzonder plaatje. Meer naar het zuiden vormen
bossen, lanen en oude turfvaarten het landschap op
de oudere zandgronden. Deze afwisseling maakt
het landschap zo speciaal en perfect voor fiets- en
wandeltochten. Bijzondere stukjes natuur zoals het
Gastels Laag en botanische tuin het Arboretum zijn
daarnaast een bezoekje meer dan waard.

BRABANTSE GASTVRIJHEID EN
GEZELLIGHEID

Als je aan Brabant denkt, denk je aan een café op
iedere hoek, je direct thuis voelen en niet onbelangrijk,

lekker eten en drinken! In Halderberge is dat niet
anders. Je kunt genieten van haute cuisine, maar ook
van lekkere tapas, of een lekker worstenbroodje. Je
drinkt perfecte cappucino met uitzicht op de Basiliek
van Oudenbosch, alsof je in Rome op het terras zit!

BASILIEK VAN OUDENBOSCH

Een van de bekendste bezienswaardigheden in
Halderberge is de Basiliek van Oudenbosch. Gebouwd
eind 19e eeuw is dit een geschaalde kopie van de
Sint Pieter Basiliek in Rome. Laat je verrassen door
de grootsheid van het schip, beklim de koepel en
bewonder de schilderingen die zijn aangebracht. Op
aanvraag zijn rondleidingen mogelijk, zowel in kleinals groot gezelschap.

>>
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WIJ ZOEKEN LOKALE
BOEREN MET EEN MOOI
PRODUCT OM ELKAAR TE
VERSTERKEN!
Voor het uitbreiden van ons
assortiment zijn wij opzoek naar
lokale ondernemers en boeren die hun
product bij ons willen aanbieden. Heb
jij interesse? Ga dan naar onze website
en we spreken elkaar snel.

STADSWANDELING

De geschiedenis van Oudenbosch ontdekt u tijdens
een stadswandeling. Als alternatief voor een gegidste
stadswandeling is het mogelijk een audiotour te
volgen waarbij één van onze gidsen je meeneemt
langs de geschiedenis van Oudenbosch in een
wandeling langs al het erfgoed dat Oudenbosch te
bieden heeft.

OVERNACHTEN

Er is genoeg te beleven in Halderberge om
een dag, weekend of hele vakantie te vullen.
Kampeerliefhebbers worden op hun wenken bediend
met verschillende campings midden in de natuur.

Slaap je liever in een hotel, B&B of bungalow? Ook
dan heb je ruime keuze in Halderberge. Logeren bij de
boer, in een historisch hotel of een luxe B&B, je vindt
het allemaal in Halderberge.

NIEUWSGIERIG GEWORDEN?
Bezoek onze website of kom naar
ons toeristisch informatie punt. Op
www.visithalderberge.com vindt u
contactgegevens en meer informatie.

WWW.DEVERSEVERLEIDING.NL
DEVERSEVERLEIDING
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Het zouavenmuseum in Oudenbosch
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Soldaten voor de Paus
Het is heden ten dagen moeilijk voor te stellen dat
jonge jongens van twintig en dertig jaar vrijwillig
gaan vechten om het grondgebied van de Paus te
gaan verdedigen.

Wij zijn Vleesboerderij Masseurs. Ons
vleesveebedrijf staat bekend om het
Franse ras ‘Parthenaise’.
Ons vee wordt zelf geselecteerd bij vaste
fokkers uit Frankrijk. Hierdoor kunnen
wij jaarrond de beste, constante kwaliteit
vlees garanderen.
De beste kwaliteit voor een betaalbare
prijs, daar staan wij voor!
• Uitsluitend Parthenaise vlees
• Mals, sappig , donkerrood vlees
• Diervriendelijk geproduceerd
• Uit de streek
• Gesloten kringloop
Weet wat je eet!

Openingstijden:
Donderdag 9:00 - 15:00 uur
Vrijdag 9:00 - 18:00 uur
Zaterdag 9:00 - 15:00 uur
Barlaqueseweg 4
4751 SB Oud Gastel
Telefoon: 0165-513700

www.vleesboerderijmasseurs.nl

Toch was dat, nog maar amper 150 jaar geleden, het
geval. Duizenden jonge mannen verzamelden zich in
Oudenbosch om vervolgens de reis te aanvaarden naar
het verre Italië om daar de strijd op te nemen tegen de
roodhemden van de legendarische leider: Giuseppe
Garibaldi.
Een strijd die ging om de eenheid van Italië , waarbij de
Paus zijn Kerkelijke Staat dreigde te verliezen. Dit alles
is te zien in het zouavenmuseum in Oudenbosch. In het
historisch monumentale gebouw, daterend uit 1776, dat
ooit dienst deed als gemeentehuis, is een permanente
tentoonstelling die verhaalt over dit stuk geschiedenis.
De vele souvenirs, wapens, dagboeken, en vaandels
geven een indrukwekkend beeld van wat de drijfveer
was om in deze periode de wapens op te pakken en te
gaan vechten voor het katholieke geloof. Het is niet verwonderlijk dat juist dit unieke museum in Oudenbosch
staat omdat deze strijders, zouaven genoemd, zich
massaal verzamelden in het voormalig jongensinternaat
Saint Louis.
Oudenbosch had een goede treinverbinding en het
klooster bood voldoende ruimte om de grote groepen
vrijwillige strijders op te vangen. Vanuit het internaat
Saint Louis vertrokken deze katholieke strijders verder
om via Brussel, Marseille richting Rome te reizen.
Evenals het zouavenmuseum, zijn ook de kloostergebouwen van Saint Louis, Sint Anna, de kloostertuinen
van het Arboretum en de imposante basiliek, pareltjes
van het religieus erfgoed in Oudenbosch en stuk voor
stuk de moeite van een bezoek waard.
Via www.visithalderberge.com zijn combinatie tickets
te boeken om de verschillende onderdelen van dit
religieus erfgoed te bezoeken.
Rechtstreeks het zouavenmuseum bezoeken is mogelijk
op dinsdagmiddag, woensdagmiddag, zondagmiddag
van 13.30 tot 16.30 . Vanaf 1 maart is het museum ook
op zaterdagmiddag geopend. Op afspraak zijn rondleidingen mogelijk.
Bezoekadres: Markt 31,4731 HM Oudenbosch
Toegangsprijzen: Volwassenen €4,kinderen tot 12 jaar €2,-, Museumkaart gratis
Voor meer informatie: www.zouavenmuseum.nl
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Jachthaven
Oudenbosch
Midden in het gezellige centrum van Oudenbosch
ligt de jachthaven. Op loopafstand bezoekt u leuke
winkels, sfeervolle restaurants, bijzondere musea
en een schat aan religieus erfgoed, waaronder
natuurlijk de beroemde basiliek.
De jachthaven biedt honderd ligplaatsen en goede sanitaire voorzieningen. Een winkel voor watersportbenodigdheden, een tankstation en een scheepsreparatiebedrijf vindt u in de directe omgeving. De jachthaven biedt
de mogelijkheid om een jaarplaats te huren of te kiezen
voor het zomer- of winterseizoen. Ook voor passanten
zijn er ruim voldoende mogelijkheden.
Oudenbosch, een dorp met een ‘stadse vibe’ waar iedere cultuurliefhebber warm van wordt. De geschiedenis
van Oudenbosch is anders dan dat van de meeste
West-Brabantse dorpen. Bijzondere kerken, koepels,
voormalige internaten gecombineerd met een haventje,
musea en gezellige horeca gelegenheden. Een ideale
bestemming voor een complete dag uit

Botanische Tuin

ARBORETUM OUDENBOSCH

Turfhoofd 59 - 4731 LZ Oudenbosch - 0165-316177
info@jachthaven-oudenbosch.nl
www.jachthaven-oudenbosch.nl

B&B de Luijenbergh
B&B Luijenbergh in Oud Gastel is niet alleen een B&B
maar ook geschikt als vergaderlocatie met uitzicht over
de velden of als groepsaccommodatie waar je met familie
en vrienden een heerlijk privé verblijf kunt hebben. De 8
gastenkamers met eigen badkamer zijn luxe ingericht. De
gemeenschappelijke woonkamer is ruim met loungehoek,
houtkachel en piano. De keuken is compleet en ook voor
B&B gasten te gebruiken. Er is een terras op het zuiden,
een speelveld en een verwilderde tuin waar bijna altijd wel
wat eetbaars is te plukken. Kortom een inspirerende plek
waar genieten en tot rust te komen min of meer vanzelf
gaan. Neem gerust contact op over de mogelijkheden.
B&B De Luijenbergh - Langenbergsestraat 17 4751 TC Oud Gastel - 0165-321678 info@deluijenbergh.nl –
www.deluijenberg.nl
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De Groene Parel van het Religieus Erfgoed in het
historische hart van Oudenbosch.
Op de rand van klei van de Hollandse Delta en het zand
van Brabant komen twee werelden, die van het rijke
Roomse leven en die van de boomkwekers, samen in
één tuin, te weten Arboretum Oudenbosch. Het Roomse
leven vind je in Oudenbosch nog alom terug in het religieuze erfgoed. De boomkwekers, die zich speciaal hier
op de rand van klei en zand vestigden, legden zich in
het bijzonder toe op het kweken van laanbomen. Lanen
en laanbomen zijn daarom kenmerkende elementen in
het basisontwerp van het Arboretum in 1987.
Botanische tuin Arboretum Oudenbosch is een tuin
van ca. 4 ha die in de afgelopen vijfendertig jaar is
uitgegroeid van een voormalige kloostertuin tot een
volwassen botanische tuin en een oase van rust. In
Oudenbosch, vind u de enige botanische tuin in Nood
Brabant en Zeeland.

en levensbeschouwelijke grondslag en verder aan
bomen en planten die in verschillende religies een
bijzondere betekenis hebben.

Bezoek plannen
Botanische Tuin Arboretum Oudenbosch vindt u tegenover de Basiliek achter Brasserie Villa D’este de parel van
Tivoli Oudenbosch. Vanaf de haven van Oudenbosch
wandelt u door de winkelstraten binnen 10 minuten
naar de Markt met de Basiliek en de Botanische Tuin
Arboretum Oudenbosch. De tuin is van 1 april tot 1
november open op zon- en feestdag van 12.00 - 17.00
en dinsdag tot en met zaterdag van 13.30 - 16.30. Ook
op beide kerstdagen van 12.00 - 16.00. Elke 2e zondag
van de maand is er om 13.30 uur een rondleiding met
gids waarvoor u wel moet reserveren. Dat kan via www.
visithalderberge.com of onze website www.arboretumoudenbosch.nl. Daar vind u ook onze volledige
evenementenkalender met eventuele voorbehouden
vanwege de Coronamaatregelen.

Erfgoed jaarthema 2022
Oudenbosch staat bekend om zijn Religieus Erfgoed.
Verschillende objecten van dit erfgoed vindt je in het
Arboretum Oudenbosch. Enkele daarvan zijn het
toegangsgebouw, de voormalige bakkerij van de paters
Jezuïeten, het H. Hartbeeld omzoomd door rode beuken
en de padenstructuur. Daarnaast is erfgoed niet beperkt tot onroerend goed.
In de voor dit thema gemaakte brochure wordt ook aandacht besteed aan erfgoed ontstaan op godsdienstige
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U zult zich welkom voelen bij deze rustige
B&B en minicamping met een kleinschalige
groene boerderij.

De walnoothoeve(n) is een klein pluimvee en
poeliersbedrijf. De uitloop van de kippen is
ingeplant als een agroforestry tuin.
Hier in zijn zeer veel verschillende fruitsoorten
aangeplant. Deze fruitsoorten zijn nu na ongeveer
10 jaar zover dat er elk jaar weer een ruim
fruitoogst is. Hiervan maken we al een aantal jaren
diverse jams en fruitsappen.
Een 2 jaar geleden zijn we begonnen met het

maken van fruitlikeuren. Deze zijn nu zover dat ze
op de markt gebracht kunnen worden. De Likeuren
gaan in de markt onder de handelsnaam D’oevens.
Deze Ambachtelijk geproduceerde likeuren zijn
gemaakt van eigen fruit. Elke likeur is tenminste
9 maanden gerijpt en onze Walnoten Port heeft
tenminste 1 jaar op eikenhout mogen rijpen.
www.walnoothoeven.nl

De B&B accommodatie bestaat uit 4 kamers op
de eerste verdieping die elk zijn ingericht met
een comfortabel 2-persoons bed, een TV met
meer dan 90 kanalen en hebben elk hun eigen
luxe badkamer. Ook beschikken de kamers
over individuele temperatuurregeling met
passieve koeling voor de warme zomerdagen.
De gezamenlijke (ontbijt)ruimte is voorzien van
een volwaardige keuken die de gasten bij een
langer verblijf kunnen gebruiken. Er is ook een
terras met BBQ waar u kunt genieten van de
zomerse avonden.
De minicamping is toegankelijk voor campers,
caravans en tenten. Er zijn 20 standplaatsen
waarvan een gedeelte eigen privé sanitair heeft

(badkamer met WC en Douche). Alle standplaatsen hebben 16A/230V elektra, drinkwater,
grijswaterafvoer en tv-aansluiting. Er is een
afstortpunt voor chemische toiletten op het
terrein aanwezig.
In de gehele accommodatie en op het terrein
is er gratis WIFI. Parkeergelegenheid is ruim
voorhanden. De Antonius Hoeve is rustig
gelegen ten zuiden van Oudenbosch in het
buitengebied, dicht bij het Pagnevaartbos.
Restaurants en cafés, het centrum en het
station van Oudenbosch zijn op ongeveer 2 km
afstand gelegen.

Nattestraat 8, 4731 SM Oudenbosch
0165 - 330 587 / 06 - 245 14 966
www.antoniusoudenbosch.nl

D’oevens likeuren, een prachtige puur Brabantse Ambachtelijke likeur
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Landwinkel 't Zand, een fijne
boerderijwinkel op Goeree-Overflakkee
Sinds 2002 verkopen wij eigen teelt op
onze Zandgrond in Den Bommel, buiten
en in onze tunnelkassen. Daarnaast
hebben wij een boerderijwinkel van ruim
130 m2 met veel delicatessen, biologische
producten, aardappelen, groenten en
fruit, aardbeien en kersen en in het
seizoen Softijs en Milkshakes.
In 2006 zijn wij aangesloten bij Cooperatie
Landwinkel en met onze zonnepanelen
draaien wij zelfvoorzienend.
Streekmanden, fruitmanden en kerst
pakketten worden op heel GoereeOverflakkee en omstreken bezorgd.
Wij zijn ook aangesloten bij ProefStreekproducten en bezorgen ook
verspakketten en groentepakketten op
woensdag en vrijdag.
Lageweg 6, 3258 LK Den Bommel, 0187-612300, landwinkeltzand@live.nl,
www.tzand.landwinkel.nl en fb Landwinkel 't Zand en instagram.

Molenstichting Goeree-Overflakkee
Goeree-Overflakkee is het meest zuidelijke van de
Zuid-Hollandse eilanden. Men vindt in deze landelijke
omgeving karakteristieke dorpen, grotendeels nog
in oorspronkelijke staat. Behalve de hier kenmerkende ‘Kerkring’ om de monumentale kerken is ook
veelal de molen bewaard gebleven. U kunt op GoereeOverflakkee nog 12 windkorenmolens vinden. Van deze
12 molens is één molen (in Ouddorp) particulier bezit.
De resterende molens zijn in bezit van de Stichting Tot
Behoud Der Molens op Goeree-Overflakkee, kortweg
Molenstichting Goeree-Overflakkee genoemd.

Welkom in Goeree-Overflakkee
Op Goeree-Overflakkee ligt voor iedere wandelaar wat
moois aan de horizon. Hier is de natuur nog ongerept en
het uitzicht adembenemend. Zoals in de Kwade Hoek,
waar je ‘De Koploper’ kunt wandelen, een kilometerslange
wandeltocht langs slikken, schorren en kronkelende kreken.
Voordat Flakkee dijken had, stroomde het zeewater bij
elke vloed ver het land in. Uitgebreide krekenstelsels
vertakten zich zo tot diep in de weilanden. Dijken heeft
Flakkee inmiddels al eeuwen, maar nog steeds liggen de
krekenstelstels in de polders. Samen met de dijken en de
aangeplante loofbossen, vormen ze het geraamte van dit
voormalige eiland.

>> o
 p de pagina's hierna vindt u informatie
over verschillende bedrijven en locaties uit
de gemeente Goeree-Overflakkee.

Als de molen draait en de deur open is, is de molen te
bezoeken. De molenaar ontvangt u graag. Bij de VVV in
Ouddorp en op de molens is de nieuwe brochure met
drie mooie fietsroutes gratis af te halen.

www.gomolens.nl
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Week van de Goereese Vis

Goereese vis
in de hoofdrol

Wil jij je laten onderdompelen in de wereld
van zee, zout en zeebonken? Informeer bij het
VVV Inspiratiepunt naar rondleidingen.
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loopt van september tot en met december.
Op Goeree-Overflakkee is het niet alleen
tijdens de Week van de Goereese Vis een
visfeestje!
Houd de website van de Week van de Goerees
Vis in de gaten voor culinaire en culturele
activiteiten met vis in de hoofdrol in 2022!
www.weekvandegoereesevis.nl

in de Stellendamse haven. In het weekend zijn
zij thuis en maandag heel vroeg in de ochtend
vertrekken ze weer naar zee.

Schol, griet, rode poon, Stellendamse
garnalen, inktvis of zeebaars. Winter,
lente, zomer en herfst. Het hele jaar rond
kun je verse Noordzeevis op tafel zetten.
Gebakken, uit de oven, in een cocktail of als
tussendoortje. De Goereese vissersvloot
zorgt wekelijks voor verse aanvoer in de
Stellendamse vissershaven.

TIP!

De eilanders zijn trots op hun vissersvloot.
Daarom organiseren ze ieder jaar een
visfeestje. Met uiteraard Goereese vis in de
hoofdrol! Restaurants op Goeree-Overflakkee
serveren een weeklang een speciaal vismenu.
En als het even kan met Stellendamse garnalen. Omdat ze op het eiland ook vieren dat de
garnalenvloot deze delicatesse weer vangt.
Het seizoen van de gornet, zoals de eilanders
de kleine schaaldiertjes in het dialect noemen,

Vissersschepen in diverse kleuren liggen rij op rij
aan de steigers in de haven. Heftrucks rijden met
grote vaart af en aan om de kisten verse vis naar de
visafslag te brengen. Vissers, walschippers, mannen
jong en oud roepen naar elkaar in vakjargon. Is het
visserslatijn? Hoe dan ook, de drukte in de haven
verraadt dat het vrijdag is. Vrijdag visdag. De enige
dag in de week dat je Goereese vissers kunt spotten

De vangsten uit de Noordzee vinden hun weg naar
onder andere viswinkels en restaurants. Tot ver
over de grens houden liefhebbers van Goereese
vis. Gelukkig blijven die heerlijke platvisjes zoals
tong, tarbot en griet ook op Goeree-Overflakkee.
En worden de Stellendamse garnalen nog écht in
Stellendam met de hand gepeld. Verse vis uit de
Noordzee staat een jaarrond op de menukaarten
van de restaurants. En wat dacht je van sushi
van Goereese vis? Te bestellen voor thuis. Of ga
zelf aan de slag. De visspecialisten op GoereeOverflakkee weten raad! Of vraag het een
eilander; vis zit in hun DNA.

VVV Inspiratiepunt Goeree-Overflakkee
Bosweg 2, Ouddorp
0187 - 681789
www.visitgo.nl

Trek in vis?
Verlekker je op
lekkerbekken en meer!
www.visitgo.nl/nl/blijf/eten
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Waterpoort
Rondvaarten
AFVAARTEN VANUIT: D
 inteloord, Willemstad, Ooltgensplaat, Sluis
haven, Benedensas, Steenbergen, Gastelsfeer,
Roosendaal, Stampersgat en Oudenbosch.

De rondvaartveerboot Waterpoort vaart op de
Brabantse Wateren en is genoemd naar dit prachtige gebied. De Waterpoort vaart een vaste dienst
tussen vijf havens en in iedere haven kan men
met of zonder fiets opstappen en een of meerdere
zones mee varen. De opstaphavens zijn Dinteloord,
Willemstad, Ooltgensplaat, Sluishaven, Benedensas,
Steenbergen, Gastelsfeer, Roosendaal, Stampersgat
en Oudenbosch.
Veel passagiers gaan de hele ronde mee en ervaren
dit als een mini-cruise en maken graag gebruik van de
gezellige bar aan boord voor een hapje en een drankje.
Buiten deze vaste diensten zijn de Waterpoort en de
Merijntje Gijzen ook in te huren voor groepen, een
feest of een partijtje waarbij u ook zelf een leuke route
kunt vastleggen.
De Merijntje Gijzen is onze nieuwe rondvaartboot
en vaart op de West-Brabantse wateren met diverse groepsarrangementen zoals te Oudenbosch een
rondvaart met bezichtiging van de Basiliek of de
Merijntje Gijzen route vertrekkend vanuit de haven van
Steenbergen met haar mooie achtertuinen en varend
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over de A4 verkeersweg via een aquaduct naar het
pittoreske sluisje Benedensas waar de filmopnames
gemaakt zijn van de welbekende TV-serie Merijntje
Gijzen’s Jeugd (naar de bestseller van A.M. de Jong).
Buiten de sluis begint het Volkerak, de zeer druk
bevaren route van Rotterdam naar Antwerpen waar
ruim 100.000 beroepsschepen en 60.000 jachten per
jaar passeren. Deze enorme drukke verkeersader waar
240 miljoen ton lading per jaar passeert... Dit vervoer
per vrachtwagen maakt een file van 3,6 keer rond de
wereld! Tevens ligt op het Volkerak het drie provinciënpunt. Kortom: een markant en prachtig gebied. Onze
beide schepen krijgen dit jaar een vernieuwde route.

Graag tot ziens aan boord
www.waterpoort-rondvaarten.nl
Waterpoort-Rondvaarten, Sasdijk 18, 4671 RN Dinteloord.
Telefoonnummers: 0167 – 528 024 (boekingen) of
06 – 538 18 888 (schipper).
info@waterpoort-rondvaarten.nl

mps Merijntje Gijzen (rolstoelvriendelijk)

