10 DINGEN DIE U NIET MAG MISSEN DEZE VAKANTIE
Weet u al wat u gaat doen tijdens uw vakantie? Hier de beste tips om het eiland te proeven en beter te leren kennen.
En lekker niets doen mag natuurlijk altijd!
1. Strand
Een vakantie op Schouwen-Duiveland is niet compleet zonder een bezoek aan het strand. Als u parkeert op de Brouwersdam is het
strand op 10 meter afstand. Lekker makkelijk. De strandtenten zijn hier leuk.Verderop in de richting van Ouddorp ligt het ‘extreme
sporten strand’ voor de kitesurfers en de blokarters. Leuk om een kijkje te nemen.. En verderop bij strandopgang ‘Maireweg’ in
Haamstede komt u op het breedste en rustigste strand. Ook bijzonder om te ervaren. Let op: parkeren op de Brouwersdam is gratis.
Van april tot november moet u betalen op de overige parkeerplaatsen bij het strand.
2. Streekproducten
Vergeet u niet Zeeuwse mosselen, oesters en Oosterscheldekreeft te proeven? Verser dan vers. Zoek naar het logo ‘het Schouwse
Bord’: hier vindt u echte streekproducten. En voor de zoetekauwen is er altijd de Zeeuwse bolus en babbelaar. Een leuke tip is ook
Bakkerij Sonnemans in Burgh. In Dreischor ligt de Wijnboerderij De Kleine Schorre; proef daar de echt lekkere witte wijn. En in het
poldergebied vindt u tal van boerderijwinkels en zelfs een biologische markt in Noordgouwe op zaterdag.
3. Boswachterij Westerschouwen
Dit is de plek voor een wandeling. Parkeer uw auto aan de Groene Duin aan het einde van de Bosweg. Hier starten tal van
beweg-wijzerde routes. Ook start hier een pittige ATB-route.
4. Wandeling langs de Grevelingen naar Brouwershaven
Dichterbij huis maar niet minder mooi is het om langs het water te lopen van Den Osse naar de smalstad Brouwershaven. Hier zijn
genoeg terrasjes en restaurantjes om wat te nuttigen en weer terug te lopen.
5. Watersnoodmuseum
Als u zich wilt verdiepen in de Ramp van 1953 en meer wilt leren over de strijd tegen het water, dan is een bezoek aan het
Watersnoodmuseum een must.Vergeet niet uw ZeelandPas te tonen, u krijgt dan korting.
6. Markten
Goes heeft markt op dinsdag en zaterdag. Renesse en Burgh-Haamstede op woensdagmorgen. Zierikzee en Middelburg op donderdag.
Verder zijn er zomers nog toeristische markten en avondmarkten. Zie de Badkoerier.
7. Natuuractiviteiten
Jaarlijks worden er meer dan 200 natuuractiviteiten georganiseerd door Staatsbosbeheer, NP Oosterschelde en Natuurmonumenten.
Zie de Badkoerier. Wat denkt u van zelf je eten langs de waterlijn bijeen scharrelen, of kajakken op de Oosterschelde, of reeën
speuren in de Boswachterij. Maak er gebruik van!
8. Ringdorpen
Dreischor, Noordgouwe en Noordwelle tonen u de charmes van een Zeeuws ringdorpje: de kerk in het midden met een grachtje en
een ring van monumentale pandjes eromheen. Heerlijk oases waar u de sfeer van vroeger voelt.
9. Zierikzee
Het stadje Zierikzee staat in de top 10 van monumentensteden van Nederland: er zijn meer dan 500 monumenten! Het is zeer de
moeite waard om een georganiseerde stadswandeling te maken. Boek de wandeling bij de VVV.
10. Renesse
Renesse is de gezelligste familiebadplaats van Nederland! Vooral ’s zomers bruist het hier en zitten de terrasjes vol. Er zijn leuke
shopjes en meer dan genoeg restaurants en uitgaansmogelijkheden.
Leuk voor vakantie met kinderen - Ga een paar uur klauteren in het Klimbos Zeeuwse Gasten in Westenschouwen. Of ga zeehonden
spotten bij de Brouwersdam, op het strand of op de natuurvaartocht vanuit Burghsluis. Een kanotocht bij Zeeland Vakantiewoningen
zorgt meestal ook voor veel fun. Deltapark Neeltje Jans is een leuk dagje uit voor kids in alle leeftijden. Zie de flyers in onze receptie.

OverZeelandVakantiewoningen
Wij van Zeeland Vakantiewoningen hebben een belangrijk doel voor ogen…
Dat u, onze gast, een geslaagde vakantie heeft op ons adembenemend mooie
eiland. Dat u uitgerust, vol energie en met frisse, nieuwe ideeën naar huis gaat.
En dat u anderen vertelt over ons en graag weer terugkomt. Daarom doen
wij zo ons best om u van leuke tips te voorzien. Geniet ervan! Stefan Boots
en de rest van onze club.
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