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Tekst en beeld Stichting Tholen Beter Bekend

Vormgeving www.uniek-design.nl

Deze uitgave is in samenwerking met de Stichting 

Tholen Beter Bekend met de grootste zorg-

vuldigheid samengesteld. RS Mediagroep is niet 

verantwoordelijk voor enige directe of indirecte 

schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik 

van de hierin aangeboden informatie. Aan de 

inhoud van deze brochure kunnen op geen enkele 

manier rechten worden ontleend of aanspraken 

worden gemaakt.
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Welkom op 
Tholen
We heten je van harte welkom op onze eilanden 
Tholen en Sint Philipsland. Een nog onontdekt 
stukje Zeeland.
De wind door je haar. De zilte zee in de lucht. Een 
groen polderlandschap met oude dijken, molens, 
boerenhoeves en authentieke kernen. Omkaderd 
door het water van Nationaal Park Oosterschelde. 
Kom het al wandelend en fietsend zelf ontdekken en 
maak kennis met de cultuurhistorie en het agrarische 
landschap. Geniet op of aan het water of duik in de 
geweldige onderwaterwereld.
Breng een bezoek aan de verrassende 
en ambachtelijke winkeltjes, galerieën en 
streekproductenleveranciers.
We ontvangen je graag op onze zonnige terrassen en 
in onze knusse restaurants. 
Tholen heeft je veel te bieden en met deze gids 
maken we je wegwijs zodat je niets hoeft te missen.

We wensen je een heerlijke tijd en aangenaam verblijf.
Graag tot ziens.

Vriendelijke groet,
Marleen Sijbers
Burgemeester Tholen

Toeristische Kaart
Bij deze gids hoort onze gratis Toeristische Kaart. 

Hierop vind je het complete wandel- en fietsnetwerk. 

Met daarnaast een overzicht van eet- en drinkmoge-

lijkheden, attracties, verblijfsaccommodaties en ga zo 

maar door. Gerubriceerd per plaats en genummerd 

terug te vinden op de kaart. Op de achterzijde staan ook 

nog eens de plattegronden afgebeeld van alle negen 

kernen.

Digitale informatie

Laat je nog verder inspireren en informeren op  

www.eilandtholen.nl. Hier vind je makkelijk en over-

zichtelijk alle meest actuele informatie. Volg ons ook op 

Facebook Eiland Tholen.

Toeristische Informatiepunten

Verspreid over de gemeente zijn er zeven Toeristische 

Informatiepunten waar je foldermateriaal kan krijgen 

evenals tips en informatie. 

RS Mediagroep

Bolderweg 2, 1332 AT Almere

Telefoon: 036 204 90 90

info@rsmediagroep.nl

Stichting Tholen Beter Bekend

info@eilandtholen.nl

www.eilandtholen.nl



Genieten

Ga mee op zeehondensafari en spot de aandoenlijke ronde       kopjes van dichtbij in hun eigen leefomgeving.

Ontdek de roots van de Amerikaanse presidentsfamilie 

Roosevelt in Oud-Vossemeer.

Bezoek de streekproductenveiling en koop lokale lekkernijen 

via de veilingklok.

Kom suppen op de Oosterschelde en voel je zo vrij als een vogel.

Pak de fiets en ervaar het eilandgevoel op de buitendijkse fietspaden.
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Tholen: tien tips
In Tholen is meer te beleven en te ontdekken dan je waarschijnlijk had 

gedacht. Om je op weg te helpen hierbij tien tips in willekeurige volgorde. 

Deze moet je in elk geval niet missen!

lees verder >

Laat je inspireren op

www.eilandtholen.nl
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Genieten

Tips

Laat je inspireren op

www.eilandtholen.nl

Wandel door het vogelrijke natuurgebied de Pluimpot.     Vergeet vooral je verrekijker niet.

Doe een rondje met een e-chopper of solex.

Steek van wal met een pontje en neem een kijkje 

aan de overkant.

Ga terug in de tijd bij Streekmuseum de Meestoof en ontdek hoe 

mensen vroeger leefden en werkten. 

Hoor het verhaal van vestingstad Tholen tijdens een 

stadswandeling met gids.
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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 omge-
ving. 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

Havenzicht Vakanties

WWW.HEERLIJCKHEIDHAVENZICHT.NL

Onze 273 jaar oude herberg is in april 2022 heropend 

na een zeer grondige renovatie en restauratie.

Het is een pand met een uniek en gastvrij verhaal.

Je kunt hier heerlijk eten en drinken in een eigentijdse en stijlvolle

omgeving, zowel binnen als buiten. Het culinaire winkeltje biedt 

verrassende producten om mee te nemen. In één van de vijf zeer ruime 

en sfeervolle suites voel je je meteen helemaal thuis. 

Onze locatie is geschikt voor vergaderingen, presentaties, evenementen, 

proeverijen, trouwerijen, feestjes of gewoon een gezellig avondje uit.

Een ideaal vertrekpunt voor wandelingen en fi etstochten

en dichtbij vele voorzieningen.
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De Oosterschelde is het grootste 
Nationaal Park van Nederland. 
Een dynamische wereld van wind, 
water, slikken en schorren. Tholen 

is hierdoor omringd en biedt dan ook 
vele mogelijkheden om dit unieke 

natuurgebied te beleven.

Zwemmen en zonnen
Er zijn diverse kleine strandjes om te zonnen 

en te zwemmen in het heldere en schone 
water. Houdt er wel rekening mee dat er 

stroming kan zijn door de getijden. Er zijn gratis 

Nationaal Park 
Oosterschelde getijdenboekjes te verkrijgen. Het dragen van water-

schonen wordt aangeraden vanwege de oesters.

Duiken
De wonderbaarlijke onderwaterwereld is een ontdek-
king op zich. Er zijn wel dertien locaties die als officiële 
duikspot dienstdoen. Ze staan op de toeristische 
kaart aangegeven. Alle details zijn ook te vinden op  
www.subocean.nl

Varen
Natuurlijk zijn er ook verschillende mogelijkheden om de 
Oosterschelde al varend te beleven. Zo worden er vanuit 

Sint-Annaland met de Frisia zeehondensafari’s en dag-
tochten naar Zierikzee georganiseerd. In de jachthaven 
zijn ook zeilboten te huur. Met de Zwerver 3 zijn er vanaf 
de Bergse Diepsluis allerlei kleinschalige thematochten 
mogelijk zoals een mosselvaarttocht, een excursie naar 
de weervisserij en een varen-en-fietsen arrangement. Ook 
suppend het water op is een geweldige belevenis.

Vissen
Zelf een hengel uitwerpen en tong, bot of makreel uit 
het water halen is een leuke uitdaging maar vooral een 
rustgevende bezigheid. Ook worden er vanuit de Bergse 
Diepsluis vaartochten voor vissers georganiseerd.
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In het buitengebied van Sint-Maartensdijk op het 
Zeeuwse Eiland Tholen bevinden zich 2 chalets met 
veranda die neergezet zijn als B&B's met allebei een 
eigen karakteristiek interieur. Naast de B&B's staan er 
ook een op houtgestookte Sauna en Hottub die u bij uw 
overnachting kan bijboeken. 
Wij zijn Gerard en Natasja Verbruggen. 18 maart 2022 
zijn we gestart met onze twee B&B's. De chalets hebben 
ieder een eigen naam en karakter, namelijk De Van 
Gogh en De Schuit. We voelden ons vanaf dag 1 hele-
maal thuis in Sint-Maartensdijk, Zeeland. En vooral heel 
welkom door onze buurtjes en inwoners. We zouden 
hier echt nooit meer weg willen.
In onze theetuin kunt u genieten van een heerlijke 
uitgebreide High Tea, lunch of koffie met divers gebak. 
Van 1 april tot 1 oktober vindt het plaats op ons terras. 
Voor leuke Zeeuwse presentjes moet u ook bij 
het baken van Tholen zijn! Of een cadeaubon om 
bijvoorbeeld zelf iets uit te laten zoeken, of te besteden 
aan een lunch of hight tea.

Provincialeweg 60 - 4695 RN Sint-Maartensdijk
Info@hetbakenvantholen.nl - 06 237 102 42

www.hetbakenvantholen.nl

Het baken van Tholen

(Ge)Bed & Breakfast ‘De Klaproos’ ligt in het pittores-
ke dorpje Poortvliet op Tholen, tussen vele fiets- en 
wandelpaden. Tholen is zo’n plek waar je als liefhebber 
van natuur, ruimte, rust en vergezichten, je hart kunt 
ophalen!
Met de Oosterschelde vlakbij en volop fiets- en wandel-
paden in de buurt kunt u alle kanten op. Het eiland 
Tholen en Sint Philipsland is een bijzonder eiland door 
de kleine bezienswaardige plaatsjes en het prachtige 
landschap. Ruim veertig kilometer lange zeewering 
beschermt het land tegen het water.
 
Met veel aandacht voor de omgeving, voor de inrichting 

en voor u als gast hebben we aan de Stoofstraat in 
Poortvliet een Bed &Breakfast ingericht. Een plek om op 
adem te komen, om u ‘uit’ toch thuis te voelen!
‘De Klaproos’ en ‘De Korenbloem’ zijn van alle gemakken 
voorzien: eigen sanitair, een keukenblokje, een gezellig 
zitje met uitzicht op de grote tuin.
‘De Klaproos’ is rolstoelvriendelijk. In het sfeervolle 
Jugendstilhuis staat het ontbijt voor u klaar. U bent vrij 
om door de tuin te lopen en ergens even te gaan zitten. 
Ervaar de rust, u kunt opgeademd weer verder!
 
Daan en Sietske van Leeuwen - Stoofstraat 9 - 4693 BA - 
Poortvliet - 0166 – 850441 - www.klaproospoortvliet.nl 

(Ge)Bed & Breakfast ‘De Klaproos’

Met een pontje naar de overkant zorgt voor het echte eiland
gevoel. Je kan ook je fiets meenemen en zo een rondje 

maken en het landinzeegevoel van Zeeland optimaal 
ervaren. Het is wel aan te raden om een plekje te 

reserveren.

Gorishoek naar Yerseke 
Hemelvaart 26 en 28 mei. Pinksteren 5 en 6 juni. 
Zomervakantie van 12 juli t/m 31 augustus op dins-
dag, woensdag, zaterdag en zondag.
Vertrektijden 11.00/15.30/17.00 
Telefoon 06-53470330
www.frisiarondvaarten.nl

Sint-Annaland naar Zierikzee
(9.00) naar Zierikzee (aankomst 10.30 en 
15.30 retour)
Dinsdag in juli en augustus
Telefoon 06-53470330
www.frisiarondvaarten.nl

Anna Jacobapolder naar Zijpe 
(Bruinisse)

(10.00/10.45/13.30/15.00/17.00)
Bij de steiger hier wordt paling gerookt en kan  

je zien hoe netten gerepareerd worden.
‘retour’ (10.15/11.00/13.45/15.15 en 17.15)

Vaardagen vr en za (van 1 juli t/m 27 augustus)
Telefoon 06-23791870

Met het pontje 
naar de overkant
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Cultuur en historie

Op diverse unieke plekjes op Tholen zijn informatie
borden geplaatst om je te attenderen op de bijzon
dere omgeving en verhalen. Pak deze kans om het 
verleden tot leven te laten komen door de borden te 
spotten en de verhalen te lezen. Wil je het verhaal 
horen vertellen, boek dan een stadswandeling met 
gids door vestingstad Tholen.

Verdronken dorpen
Al fietsend langs de Oesterdam kom je ter hoogte 
van de Bergse Diepsluis langs het informatiepunt 
‘verdronken dorpen’. Op de diverse panelen vind je 
informatie over de vele verdronken dorpen in Zeeland 
en in het bijzonder de verdronken stad Reymerswael. 
Ooit was Reymerswael een welvarende handelsstad, de 
3e stad van Zeeland! Echter, het ontgraven van de nabije 

omgeving voor turf en zout, stormvloeden en oorlogen 
leidden tot de ondergang. 
Naast de verdronken dorpen, kun je hier ook veel leren 
over het Nationaal Park Oosterschelde, de weervisserij 
en het Geopark Schelde Delta. En natuurlijk kun je hier 
heerlijk even uitrusten op een bankje met mooi uitzicht 
over het Nationaal Park Oosterschelde en de weren van 
de weervisserij.

Streekmuseum De Meestoof 
In Sint-Annaland kom je nog meer te weten over de 
geschiedenis van Tholen. Het museum is onlangs ver-
nieuwd. Zeker de moeite waard voor een bezoek. Zoek 
je nog wat extra uitdaging, laat je dan opsluiten in de 
escaperoom ‘De kelder van De Meestoof’.

Roosevelt informatiecentrum
Oud-Vossemeer is het dorp van Roosevelt. De wortels 
van de voormalige presidenten liggen hier en dat is te 
zien aan de collectie in het Roosevelt informatiecen-
trum, gevestigd in het Ambachtsherenhuis. Hier wordt 
ook stil gestaan bij het ontstaan van de vier vrijheden.

Watersnoodhuis
In Stavenisse is het watersnoodhuis te bezoeken, een 
informatiecentrum waar het verhaal wordt verteld 
over de watersnood en ook over de periode van het 
herstel daarna.

Streekproductenveiling
In Sint-Annaland is de streekproductenveiling een 
unieke beleving. Via de veilingklok kun je je favoriete 
streekproduct kopen. 

Klapbank vertelt verhalen
Vlakbij de Oosterschelde net buiten Anna Jacobapolder 
staat een moderne versie van de oude ‘klapbank’. Via 
speakers in de rugleuning zijn in de vorm van hoor-
spelen en een voice-over verhalen te horen over de 
geschiedenis van deze plek en Eiland Tholen.

Open Atelierroute
Het landschap en de rustieke kernen inspireren vele 
kunstenaars. Op het eiland zijn verschillende ateliers 
waar je het werk van lokale kunstenaars kunt bewonde-
ren. Iedere eerste zaterdag van de maand van juni t/m 
september zijn de deelnemers aan de open atelierroute 
open voor bezoekers van 11.00 tot 16.30.
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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 familiecam-
ping, 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.

www.campingstavenisse.nl

Camping StavenisseCamping Stavenisse

Vakantiepark de Zeeuwse Parel heeft voor ieder wat 
wils. U kunt hier terecht als dagrecreant en kamperen 
op een shelterplaats, luxe kampeerplaats. Wilt u iets 
meer luxe? Dan is het ook mogelijk om te verblijven in 
één van onze hotelkamers of een volledig uitgeruste 
chalet te huren. 
Jezelf vervelen hoeft zeker niet op Vakantiepark De 
Zeeuwse Parel! U kunt er naar hartenlust genieten van 
de natuur, de watersport mogelijkheden en gebruik 
maken van onze talloze faciliteiten. Zo beschikken wij 
over twee buitenspeeltuinen, een trampoline park, 
animatie-team in het hoogseizoen, een verwarmd 
buitenzwembad met een separaat kinderbad, wellness, 
binnen en buiten fitness center, jeu de boules baan en 
een gezellige horeca gelegenheid met binnenspeeltuin 
inclusief air hockey tafel. In onze horeca kunt u terecht 
voor een hapje, een drankje. Vanuit het grote terras 
kijkt u zo uit op het zwembad & trampolinepark. In 
de weekenden en vakanties kunt u daar ook terecht 
voor onze ontbijt service. Tevens vindt u op nog geen 
100 meter afstand van de receptie onze eigen ingang 
naar het strand. Wanneer u de dijk oploopt ziet u aan 
de linkerkant een zandstrand direct gelegen aan de 
Oosterschelde en aan de rechterkant Natuurgebied de 
Pluimpot. Hier kunt u heerlijk wandelen of fietsen. 
Geertruidaweg 3 - 4694 PH Scherpenisse – Zeeland
0166 66 27 27 - www.vakantiepark-dezeeuwseparel.nl 

Vakantiepark 
de Zeeuwse Parel Wandelen en fietsen

Trek je wandelschoenen  
maar vast aan
Tholen heeft prachtige wandelroutes 
over dijken, langs het water of door de 
velden. Hier kan je rustig genieten van de 
stilte, de ruimte en het schilderachtige 
landschap. Het Oosterschelde wandelpad 
is een langeafstandswandelpad waar je 
ook deeletappes van kunt afleggen. Door 
gebruik te maken van de knooppunten van 
het wandelnetwerk kan je zelf je eigen routes 
samenstellen. Leuk om te weten is dat er 
bij Landschapscamping Kruytenburg een 
trekpontje is opgenomen in de route.

lees verder >



Met verschillende veerpontjes kun je te 
voet of met de fiets mee over het water 
van Gorishoek naar Yerseke, van Sint
Annaland naar Zierikzee en van Anna 
Jacobapolder naar Zijpe. Zo ervaar je het 
echte eilandgevoel optimaal.

Wandelen en fietsen
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Op de pedalen over het eiland
Het fietsknooppuntennetwerk brengt je naar 
de mooiste plekjes van de voormalige eilanden. 
Uitwaaien op rustige polderwegen of genieten van 
het uitzicht over het water. Hoe dan ook weg van 
alle drukte. Er zijn diverse fietsrustpunten, met 
bankjes en oplaadpunten. Natuurlijk is het ook aan 
te raden om bij een terrasje af te stappen. 

Laat je inspireren op
www.eilandtholen.nl

Op de grens van Tholen met Brabant is de 
Zebraroute uitgezet, zo’n 47 kilometer door 
een prachtig afwisselend landschap met 
diverse bezienswaardigheden en fotopunten 
en voldoende horeca-stops voor de inwendige 
mens. Of kom langs interessante locaties en 
streekproductenleveranciers in het fietsrondje 
Tholen Oost van 35 km of Tholen West van 40 km.

Voor de sportieve fietsers is de Keetie van Oosten-
Hage route aan te bevelen.

Bij elk van de negen kernen op het eiland is ook 
een dorpsommetje te maken. Ieder ommetje heeft 
een thema zodat je tijdens je wandeling meer 
te weten komt over de kern. Het thema en de 
bezienswaardigheden langs de route staan vermeld 
op informatiepanelen bij het startpunt.

Startpunten dorpsommetjes:
•  Sint-Annaland; Bierensstraat bij Museum 

De Meestoof

•  Stavenisse: op de hoek bij de haven/
Watersnoodhuis

•  Oud-Vossemeer: bij het Smidsklokje/travaille

•  Anna Jacobapolder: bij hotel Oosterschelde/
restaurant ’t Veerhuis

•  Sint Philipsland: bij de Nederlands Hervormde Kerk

•  Sint-Maartensdijk: op de markt 

•  Scherpenisse: bij monument bij tankstation 
(Spuidamstraat 5)

•  Poortvliet: bij de Sint-Pancratiuskerk bij 
parkeerplaats

•  Tholen: Contre Escarpe (haven)

Voor meer informatie en diverse voor
beeldroutes kijk op www.eilandtholen.nl
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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 zeven-
tiende 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 

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. 

VAN DEN OUDEN
MAKELAARS
Gewoon, buitengewoon
We nemen de tijd voor je, hanteren een persoonlijke  

aanpak en geven de aandacht die je verdient!
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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 slaap-
kamers, een ruime woonkamer 
met open keuken en een veranda. 
De Cabins worden duurzaam ver-
warmd 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 ca-
paciteit 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 natuur-
lijk 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 toegan-
kelijk onze gasten, maar ook voor 
gasten van buitenaf. 

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

De Gorishoekse Hoeve

Bowling De Thoolse Brug!
Ons bowlingcentrum is met 8 volautomatische 
Brunswick GSX bowlingbanen uitgerust. Ga bij ons de 
sportieve strijd aan met je geliefde, vrienden, familie of 
collega’s en/of sportvereniging. Misschien ben je wel 
fanatieker en wil je in competitieverband gaan spelen. 
Je kan je dan aanmelden bij Bowlingvereniging.

De Thoolse Brug die je graag verder op weg helpt. Ook 
kan je bij ons terecht voor bijvoorbeeld een verjaardag, 
receptie, bedrijfsfeest, familiedag, vriendendag of een 

vergadering. Voor elke gelegenheid hebben wij een pas-
send arrangement die je op onze website kunt bekijken. 
Bel of mail ons en maak je wensen kenbaar.

Stevinweg 1a
4691 SM  Tholen
0166-600266
info@bowlingdethoolsebrug.nl
www.bowlingdethoolsebrug.nl 

Stropdas los, haren in de wind, de zon op je bol
Een oude dame maar nog altijd springlevend. 
De Stoere Eenvoud werd in 1905 gebouwd als 
vrachtzeilschip.  In 1934 werden mast en zeilen 
verwijderd en werd een motor geplaatst. Maar in 1977 
werd het schip weer in haar oude luister hersteld. Het 
ruim werd ingetimmerd als passagiers-accommodatie 
en zo ontstond een stoer, zeilend passagierschip. 

Hollen en stilstaan 
Zeilen op zo’n grote Tjalk is hollen en stilstaan. Bij  
overstag manoeuvres is het alle hens aan dek.   
Op andere momenten is er alle tijd om te genieten van de stilte, de natuur, het water en een goed  
gesprek met elkaar.  

Welkom aan boord 
Het schip is te boeken voor familie-, vrienden- of teamuitjes. 
Maar u kunt ook meevaren met onze één- of meerdaagse 
zwerftochten of wandel/zeil en wandel/fietstochten. 

Kijk voor alle mogelijkheden op  www.stoere-eenvoud.nl 
of bel met de schipper 06-29073489 (Henk Dijkema) 
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Nellie’s private dining, in de volksmond Nellie’s, is 
een klein restaurantje in de polder van Tholen.
In een fijne ambiance worden verrassende gerechten 
bereidt waar de gasten met hun neus bovenop zitten en 
alle geheimen van de fijne keuken kunnen ontdekken. 
Er wordt geen menukaart gehanteerd omdat dat de 
creativiteit van de chef in de weg staat. Ieder weekend 
worden er nieuwe gerechten bedacht en geserveerd 
waarbij kwaliteit hoog in het vaandel staat. Dineren kun 
je er uitsluitend op reservering, waarbij je eventue-
le dieetwensen aan kunt geven. In een vijf gangen 
menu word je meegenomen in een heerlijke culinaire 
ontdekkingsreis aangevuld met een voortreffelijk 
wijnarrangement. 
De openingstijden zijn vrijdag- en zaterdagavond vanaf 
18.30uur, op zondag vanaf 16.00uur. Reserveren kan 
door te bellen naar 06-34379436, een apje sturen mag 
natuurlijk ook. Wij adviseren op tijd te reserveren om 
teleurstelling te voorkomen. 

Ben jij al geweest? Wij zeggen doen!

Nellie’s private dining

www.zalig-zeeland.com/agenda_archief/nellies-private-dining

Oudelandsdijk 6 - 4691 RT Tholen
06 34 37 94 36 - paulac@kpnmail.nl
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Gezellige familiecamping 'de Muie'
Gelegen in een rustige omgeving 
direct aan het Nationaal Park 
Oosterschelde. In het omringende 
gebied vindt u diverse natuurgebie-
den, zoals bijvoorbeeld natuurgebied 
De Pluimpot.  Hier vindt u prachtige 
wandelroutes.
Door de gunstige ligging is Camping 
de Muie een uitstekende camping 
voor actieve watersporters. U kunt 
hier fantastisch duiken, zwemmen, 
snorkelen, zeilen, (kite)surfen, 

vissen en schelpjes zoeken. Vanaf 
de camping kunnen fietsers zo'n 15 
kilometer langs de kustlijn fietsen.
Op onze camping hebben wij ruime 
plaatsen toercaravans, campers, ten-
ten e.d. Tevens kunt u bij ons terecht 
voor een chalet of stacaravan op een 
mooie ruime plaats.
Wij bieden u een vakantie in een on-
gedwongen sfeer. Hiervoor hebben 
wij o.a. 2 zwembaden, tennisbaan, 
speeltuin, grote kinderboerderij, 

frituur, restaurant en een bruin café. 
In het hoogseizoen is er een uitge-
breid programma met activiteiten 
voor alle leeftijden.  

www.campingdemuie.nl

Kastelijnsweg 20 
4695 RA  Sint Maartensdijk 
0166 70 02 06 

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 m2 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 arrangemen-
ten, zoals een solextocht, natte laarzentocht, schietarran-
gement 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 moder-
ne manier het mooie eiland ontdekken. Bij ons kunt u ook 
fietsen huren.

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

Bruiloften – Workshops  Feestjes

Haestinge is gelegen in het Zeeuwse 
dorpje Sint-Maartensdijk en biedt 

u ruimte om in alle rust te 
vergaderen, een cursus 

te volgen of uw bedrijf 
te presenteren. 

Maar Haestinge 
omvat meer. Naast 
een exclusieve 
vergaderlocatie is 
Haestinge vooral 

ook een dorpscen-
trum en dus voor 

iedereen toegankelijk. 
Liefhebbers kunnen er 

sporten of gewoon lekker een kop 
koffie drinken en een stuk taart eten 
na een stevige wandeling in het 
nabijgelegen natuurgebied. 
Haestinge biedt zowel voor grote als 
kleine gezelschappen rust, privacy, 
ruimte en comfort. De beschikbare 
faciliteiten zijn daar op afgestemd. 
Zo is Haestinge uitgerust met een 
professionele muziekzaal voorzien 
van alle gemakken.
Onze specialiteiten zijn warme- en 
koude buffetten. U heeft eens zin om 
gezellig met uw gezin/familie of vrien-
den te genieten van thee met allerlei 
lekkernijen? Dan bent u bij ons aan 
het goede adres voor een High Tea. 

In Haestinge zijn tevens twee 
kunstwerken van cultuurhistorische 
waarde te bewonderen. Deze zijn af-
komstig uit de voormalige technische 
school van Sint Maartensdijk. Het 
gaat om de gerestaureerde muur-
schildering van Peter Alma en de  
glasappliquéramen van Lex Horn.
Voor meer informatie neem gerust 
contact op met uw gastheer en gast-
vrouw Hans en Annemieke Visser. 
Tot ziens in Haestinge!

Sportlaan 2 D
4695 BA Sint Maartensdijk

www.partycentrumhaestinge.nl

Catalina SUP is als mobiele SUP-school actief op Tholen 
en in West Brabant. Vanaf diverse vaste opstaplocaties 
zoals de Oesterdam, strandje Sint-Annaland, Gorishoek
Natuurpoort Benedensas en Steenbergen, worden 
zowel lessen als tours verzorgd. Vooral de sunset tours 
op de Oosterschelde zijn een bijzondere ervaring. Ook 
is het mogelijk om een board te huren.
Op de reserveringspagina vind je altijd een overzicht 
van de lestijden en locaties. Daarnaast behoren 
ook gezins- of groepsuitjes en kinderfeestjes tot de 
mogelijkheden.
 
Suppen is het perfecte uitje 

Suppen is hot en verfrissend tegelijk! In 
snel-treinvaart verovert deze nieuwe trend 

de wereldwateren. En dat is niet gek! 

Want Stand Up Paddling is niet alleen een heerlijke 
ontspannen en sportieve bezigheid. Het is ook nog eens 
heel laagdrempelig. 
Met slechts 1 introductie les cruise ook jij al met een 
beachbreeze door je haar over het water. Het vrije 
ontspannen gevoel, het ontvluchten van de
soms drukke kust en het soepele glijden over het water 
hebben een enorme aantrekkingskracht.

Sint Maartensdijk - 06 55 77 59 33
catalinasuptours@gmail.com 
Online reserveren via: www.catalinasup.nl

Suppen in Zeeland en West Brabant



Een nieuw concept van de vertrouwde eigenaars. 
Wanneer je welke plek dan ook in Amerika bezoekt, 
mag je eigenlijk niet vertrekken zonder een bezoek aan 
een traditionele Amerikaanse diner. Je herkent ze van 
een grote afstand door de neonreclame. Door de rock 
& roll uitstraling associëren we ze met de jaren vijftig, 
maar de eerste officiële diner is al geopend in 1872 in 
Providence, Rhode Island. Walter Scott verkocht eten 
vanuit een huifkar en was de allereerste met “walk up” 
service.

American Diner  
is er nu ook op de Kaaij in Tholen
Hier is het genieten van heerlijke sandwiches, hambur-
gers, plates, sharing bucket en cake & shake. Er is een 
schitterend terras waarop u in de zon kunt genieten van 
al deze heerlijke producten. Daarnaast is er de mogelijk-
heid voor Brunch, Lunch, Borrelen en Diner.

Kortom… kom eens langs!

Kaaij 3-5 – 4691 EE Tholen - 0166 60 30 18
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Haven van Stavenisse
(Tholen)

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. 

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, super-
markt 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.

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

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 mu-
seum zijn naam. Ook is er aandacht voor keramiek en 
glaskunst van Chris Lanooy, onderwijs (in ons authen-
tieke 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.

Streekmuseum De Meestoof

American Diner

Escaperoom
De escaperoom 'De kelder van De Meestoof' is te boeken 
via de website www.uitjeinjouwstad.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
www.demeestoof.nl



Op het Havenplein in Sint - Annaland 
is Taverne Het Dorp gevestigd. 

Sint-Annaland is een mooi dorp met 
een gezellige indeling in de gemeen-
te Tholen. De jachthaven, winkeltjes 
en een leuk plein met horeca maken 
het dorp al aantrekkelijk!
Sinds 2021 is Taverne Het Dorp hier 
een onderdeel van. Wij willen graag 

het dorpsgevoel overbrengen aan 
iedereen die bij ons binnenkomt, of 
natuurlijk heerlijk op het terras komt 
zitten. Een huiselijk en warm welkom 
met een kaart waar voor ieder wat 
wils op staat! 

De naam Taverne Het Dorp komt 
dan ook van het welbekende lied van 
Wim Sonneveld. Dit lied roept vaak 

nostalgie en melancholie op.
Voor een kleine lunch, een borrel, 
een heerlijk diner of juist als je iets 
te vieren hebt en het gezellig en 
grootser wilt aanpakken staan wij 
altijd voor u klaar.

Havenplein 15 - 4697 EM  
Sint-Annaland - tel: 0166-611826
www.tavernehetdorp.nl

“Dit dorp, ik weet nog hoe het was…”

STAATSBOSBEHEER 

Tholen: land van eb en vloed

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 landbouw-
gebied, buitendijks liggen uitgestrekte schorren en 
slikken: wadplaten die tweemaal daags door het tij 
worden overstroomd.

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.

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.

Geen wonder dat de vogels bij eb massaal op de slik-
ken 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.
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Marijke Lieman 
Boswachter van dit gebied
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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



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 boer-
derijautomaat 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

De Fruithoek: fruit, 
streekproducten en 
cadeaupakketten

Gekoelde boerderijautomaat
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De Striene 
Vakantiepark - Camping - Villapark

Direct achter de Oosterscheldedijk, aan de zuid
kust van Tholen, ligt Vakantiepark “de Striene”.  
Makkelijk bereikbaar en verassend van schoonheid.

Een gezellige familiecamping en fraai vakantiepark in 
een prachtige omgeving met natuurgebieden, een au-
thentiek haventje met botenhelling en dit alles gelegen 
aan Nationaal park “De Oosterschelde”.
Rust en ruimte zijn de sleutelwoorden. U kunt hier met 
het gezin of met anderen samen genieten van uitstap-
jes, de natuur, de rust of gewoon de gezelligheid.
Tevens bieden wij ruimte voor mobilhomes (campers) 
die vooral door duikers zeer worden gewaardeerd.

Een mooie en rustige omgeving nodigt mensen uit tot 
ontspanning, plezier en gemoedelijk samenzijn.

Het vakantiepark maakt deel uit van buurtschap 
Strijenham, dat in het verleden tot één van de belang-
rijkste havenplaatsjes van het eiland Tholen behoorde. 
Tegenwoordig is de rust teruggekeerd.

Met ruim 100 verblijfplaatsen waarvan de helft vakan-
tiehuisjes en de andere helft stacaravans of chalets 
is het park ideaal voor mensen die een tweede huis 

zoeken in een prettige omgeving. Naast verblijfsmo-
gelijkheden bevindt zich op het park een kantine waar 
men van een hapje of drankje kan genieten, elkaar kan 
ontmoeten en kan biljarten.
 
Op De Striene kom je helemaal tot rust. Het is de 
ideale locatie voor watersporters, natuurliefheb-
bers en mensen die ontspanning zoeken in een 
gezonde en weidse omgeving. De zilte en zuivere 
Oosterscheldelucht maakt deze ontspanning nog 
extra aangenaam. Natuurgebieden Schakerloopolder 
en Scherpenissepolder bevinden zich op loopafstand 
en nationaal park “De Oosterschelde”, waar men kan 
vissen, snorkelen, windsurfen of kitesurfen, is een 
attractie op zich.

Langs de waterkant is van alles te vinden, ook eetbare 
schelpdieren en diverse zeewieren. Dankzij de zuiver-
heid van de Oosterschelde kunt u zelf geraapte schelp-
dieren met weinig moeite omtoveren tot een heerlijk en 
gezond gerecht. 

Rob Duijm en Hanneke Duijm-De Groot
Van der Slikkeweg 2 - 4693 PE Poortvliet – 0166 60 02 81
www.vakantieparkdestriene.nl 
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Din - don:  10.00 - 17.30
Vrij:  10.00 - 21.00
Zat:  10.00 - 17.00
Zo - ma: Gesloten

KOM GEZELLIG EEN DAGJE
SAMENWERKING!WOONSHOPPEN!WOONSHOPPEN!

Paasdijkweg 33 Poortvliet | 0166 619100 | info@wbpoortvliet.nl

woonboulevardpoortvliet.nl

50.000 m2 woonplezierSAM
HOTEL | BORRELEN | DINEREN

Recept spaghetti lady and the vagebond
Een klein kijkje in onze keuken maar dan voor bij jou thuis ( ook leuk met kids ! ) 

Snipper een rode ui en fruit deze even in een grote pan. 
voeg een blik gepelde tomaten 750gr en wat verse of gedroogde
Italiaanse kruiden  (oregano, basilicum, tijm ) toe & laat dit
even lekker een uurtje sudderen.

Neem 500gr gehakt, voeg hier een eitje, italiaanse kruiden, 
peper en zout en paneermeel aan toe. Even kneden en middel
grote balletjes draaien maar. Bak deze lekker mals & bruin in boter

Kook je favoriete spaghetti, leg de gehaktballetjes erop en
schep de tomatensaus eroverheen. 

Aftoppen met wat parmezaanse kaas & buon appetito   

Kaaij 6, 4691 EE Tholen 
+31 6 109 13 777 
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In 1985 werd Vin d’Oc opgericht om deze wijnen 
officieel naar Nederland te importeren, zodat u 
hier deze wijn rechtstreeks kunt kopen en er van 
genieten. Wij importeren wijnen van particuliere  
wijn boeren, zoals Vignoble Belot, Domaine des 
Jougla,en Clos Bagatelle, maar ook van Coöperatieve 
Cave’s zoals Cave Berlou en Cave Pouzols Mailhac.

De Languedoc is een fascinerend wijngebied. Nergens 
ter wereld tref je in één gebied zoveel verscheidenheid 
in wijn aan: wit, rosé, rood, mousserend en zoet komt 
er voor.
Sinds 1 mei 2015 werken Vin d’Oc en ’t Zeeuwsche 
Wynhuys samen. Dit betekent dat we één van de 

Vin d’Oc & ’t Zeeuwsche Wynhuys
grootste wijnkoperijen van de regio zijn. 
Vrijwel iedere maand bieden wij onze klanten via e-mail 
een mailing aan met de mooiste aanbiedingen van 
wereldwijde wijnen. 
Sinds 2016 importeren wij ook een select assortiment 
wijnen uit Duitsland. Kijk op onze website voor meer 
informatie. Bestellingen kunt u telefonisch, via email,  
wathsapp, of via de website plaatsen.

Tel. 0167 57 2979 – Mobiel: 06 2382 5610
Bestellingen kunnen op afspraak afgehaald worden.  
Sint Philipsland, Industrieweg 4, E-mail: info@vindoc.nl

www.vindoc.nl
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Het dorpscafé in Sint Philipsland waar iedereen van 
harte welkom is!   

De ideale plek voor een goed getapt glas hertog Jan, 
maar ook heerlijke speciaal bieren zoals La Chouffe, 
Leffe blond of een Tripel Karmeliet. Daarnaast is het 
ook mogelijk om in het restaurant een hapje te eten en 
een keuze te maken uit onze smakelijke gerechten voor 
lunch en diner. 

Op de bovenverdieping is onze Tapas bar en dat is 
genieten van de diverse kleine Spaanse gerechtjes. De 
tapasbar is tegenwoordig een all-in concept zo kun je 
een hele avond (17:00 t/m 22:00) onbeperkt eten voor 
een vaste prijs.

Van personeelsfeestjes en vergaderingen tot aan 
kraamfeesten en verjaardagspartijen. Het kan allemaal 
geregeld worden. Neemt u hiervoor contact met ons op. 
Verder worden geregeld diverse activiteiten georgani-
seerd om leven in de brouwerij te houden. Variërend 

van themafeesten, zoals Halloween en Apres Ski, tot 
aan kaart- en biljarttoernooien. Vanaf begin mei hebben 
wij ook de beschikking over een foodtruck. Voor meer 
informatie verwijzen we u graag naar één van onze soci-
al media accounts want de website wordt nog gebouwd.

Met Shmaak is ook het Toeristisch 
Informatiepunt van Sint Philipsland
Sint Philipsland, parel aan de Oosterschelde
Het huidige dorp Sint Philipsland is in de 17e eeuw 
opnieuw opgebouwd nadat de voorloper van het 
dorp door een stormvloed in de golven is verdwenen. 
Zodoende is het de jongste kern van de gemeente 
Tholen. Een bezoekje aan Sint Philipsland is meer dan 
de moeite waard. Wie de opvallend brede Voorstraat 
verkent, zoals overal haaks op de dijk, voelt en ziet de 
jonge geschiedenis. De vele winkeltjes verdwenen, maar 
wat bleef is de hechte, betrokken gemeenschap. 

Voorstraat 41  - 4675 CA  Sint Philipsland - 0167 572 436
www.metshmaak.nl 

Shmaakvol eten bij Met Shmaak

De Negen Kernen

lees verder >

Eiland Tholen bestaat uit het voormalige eiland 
Tholen en het hieraan verbonden schiereiland 
Sint Philipsland. In totaal zijn er negen kernen. 
Elk met een eigen karakter en bijzonderheid.

Tholen – vestingstad,  
rijk aan cultuur en water
Dit sfeervolle vestingstadje leent zich voor een 
mooie stadwandeling langs de haven en de molen, 
over de vestingwal en de kronkelende straatjes. 
Deze kan je ook samen met een gids boeken om 
zo de verhalen te horen over het ontstaan en de 
historie van de stad. Daarna lekker nagenieten en 
een terrasje pakken op de markt of aan de Kaai.

Poortvliet – verrassend centraal
Poortvliet is een oud ringdorp, centraal gelegen op 
het eiland. Aan de rand van de bebouwing vind je de 
bekende Woonboulevard Poortvliet XXL. Ten zuiden 
van het dorp, bij Landschapscamping Kruytenburg 
is een kruidentuin aangelegd. In de tuin staan ook 
diverse kunstwerken. Van hieruit is ook het oude 
stoomgemaal aan de Oosterschelde te zien.

Scherpenisse 
– bron van het 
eiland
De mooie watertoren 
van dit dorp is de 
belangrijkste wegwij-
zer op het eiland. Je 
kunt de toren vanaf 
verschillende kanten 
al van ver zien staan.



De 9 kernen

Sint-Maartensdijk – Oranjestad
Deze smalstad heeft al meer dan 500 jaar stadrech-
ten. Er is van oudsher een band met de Oranjes 
en ook tegenwoordig is Koning Willem-Alexander 
Heer van Sint-Maartensdijk. De vaargeul die vroeger 
de haven van Sint-Maartensdijk verbond met de 
Oosterschelde is nu een vogelrijk natuurgebied: de 
Pluimpot.

Stavenisse – leven met het water
Door sommigen wordt dit dorp ‘het einde van de 
wereld’ genoemd. Het ligt dan ook helemaal aan 
het uiterste puntje van het eiland. Het dorp is 
hard getroffen tijdens de Watersnoodramp. In het 
Watersnoodhuis, een informatiecentrum, wordt het 
verhaal verteld over de watersnood en ook over de 
periode van herstel daarna.

Sint-Annaland – bruisend dorp aan 
de Oosterschelde
De grootste jachthaven van het eiland bevindt zich 
in bruisend Sint-Annaland. Een klein strandje voor 
een duik in de Oosterschelde ligt er pal naast. Ook 
bevindt zich hier het Streekmuseum De Meestoof 
waar je alles leert over het vroegere leven op eiland 
Tholen. De enige aardappelveiling van Nederland 
staat in Sint-Annaland. Hier vinden op woensdagen 
in het hoogseizoen ook streekproducten-veilingen 
plaats waar iedereen welkom is. Koop op deze unie-
ke manier producten uit de streek via de veilingklok, 
door plaats te nemen in de oude veilingbankjes.
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Naast dat veel van het vlees uit de streek komt, staat 
Slagerij Slager bekend om onder andere haar Zeeuwse 
worst. Klanten komen van heinde en ver om deze 
te kopen in onze winkel! De worst wordt nog steeds 
op traditionele wijze ambachtelijk gemaakt in eigen 
Slachterij.  
Naast de ambachtelijke Zeeuwse worst, worden er vele 
soorten vleeswaren verkocht  in de winkel, altijd vers 
en door onszelf gemaakt. Wat denkt u bijvoorbeeld van 
onze ove(n)heerlijke grillworst? Deze en al onze andere 
producten zijn makkelijk te bestellen onder vleeswaren 
in onze webshop. 

Vers vlees uit de regio en de slachterij
Zoals bekend maken we gebruik van vlees uit de regio. 
We hebben een goede samenwerking met de boeren 
uit de buurt waardoor we altijd onze topkwaliteit vlees 
kunnen garanderen. We slachten zelf waardoor het 
hele productieproces van dier tot vers vlees binnen het 
bedrijf blijft. Door een langdurige en duurzame relatie 
tussen Slagerij / Slachterij Slager en de veehouders in 

de regio Zeeland kunnen we onze ambachtelijke streek-
producten vers uit de regio leveren! 
Catering met buffetten, bediening en meubilair op maat 
voor elke gelegenheid.

Slagerij Slager - Voorstraat 48
4697 EL Sint-Annaland
0166 - 652448
info@slagerijslager.nl - www.slagerijslager.nl 
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Slagerij Slager Sint-Annaland

lees verder >

Dineer en geniet van het uitzicht 
naar Antwerpen tot de Zeelandbrug 
over de Oosterschelde. Onze 
Brasserie is gevestigd in 
Scherpenisse en ligt pal aan de 
Oosterschelde. 

De brasserie is de gehele dag een 
levendige ontmoetingsplaats, maar 
het allerbelangrijkste is natuurlijk 
de prettige sfeer die ervoor zorgt 
dat de grote variëteit aan gasten 
zich hier thuis voelt. Of u ons over-
dag bezoekt voor lunch, in de avond 

afspreekt met vrienden voor een 
borrel of een maaltijd, de sfeer is 
altijd goed voor het moment.

Ontdek Tholen en ga op pad met 
de extreem stoere E-Chopper, een 
stoere elektrische scooter met bre-
de banden en een te stoere look. Hij 
trekt super snel op en brengt je in 
no time geruisloos naar je favoriete 
bestemming. Huur samen met je 
vrienden of collega’s dit te gekke 
vervoersmiddel en steel de show!

Er zijn veel mogelijkheden in onze 
Brasserie zoals een vergaderruimte 
met alle voorzieningen. 
Heeft u iets te vieren of zin in een 
gezellig Uitje? Ook daarvoor bent 
u bij ons aan het juiste adres. Kijk 
ook op www.uitjeinjouwstad.nl voor 
meer informatie.

Gorishoeksedijk 35 - 4694 PJ 
Scherpenisse - 0166-667474

www.brasserie-dezeester.nl

Brasserie de Zeester
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Anna Jacobapolder – Ruum Oord
Vroeger was dit dorp landelijk bekend van het veer 
‘Anna Jacobapolder-Zijpe’ dat regelmatig in de ver-
keersinformatie werd genoemd. Nu is er in de zo-
mermaanden nog een klein pontje voor fietsers en 
voetgangers. Vanwege het open en weidse karakter 
wordt deze kern ook wel aangeduid als ‘Ruum 
Oord’. Bezoek hier vooral de moderne versie van de 
oude ‘klapbank’. Daar zijn verhalen te beluisteren 
over de historie van deze plek en het eiland.

Sint Philipsland – Ronde van Flupland
Deze kern wordt in de volksmond ook wel Flupland 
genoemd. De markante watertoren kenmerkt het 
silhouet van het dorp. Langs de Krabbenkreek 
kun je fijn aan de dijk liggen en het getij van de 
Oosterschelde aan je voorbij zien trekken.

Oud-Vossemeer – dorp van Roosevelt
Dit is de plek waar de beroemde presidentsfamilie 
Roosevelt oorspronkelijk vandaan komt. In het 
ambachtsherenhuis is tegenwoordig het Roosevelt 
Informatiecentrum gevestigd waar ook stil wordt 
gestaan bij het ontstaan van de vier vrijheden (Four 
Freedoms).
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In Amerika kregen Claes en Jannetje een aantal legendarische nakomelingen: Theodore Roosevelt (1901-
1908) en Franklin D. Roosevelt (1933-1945). Theodore, met zijn 42 jaar nog steeds de jongste president 
aller tijden, loodste het sterk ontwikkelende USA de 20ste eeuw in en Franklin werd ten tijde van WOII 
legendarisch, onder meer om zijn 4-Freedoms speech. Beide Roosevelts worden geschaard onder de beste 
Amerikaanse presidenten aller tijden. 

Franklin was getrouwd met nog een nazaat van Claes en Jannetje. Ze was het nichtje van president 
Theodore, en ze heette Eleanor Roosevelt. Zij werd de meest geliefde en invloedrijkste presidentsvrouw aller 
tijden. Razend interessant dus om op openingstijden (check: www.rooseveltoudvossemeer.nl) het Roosevelt 
Informatie Centrum te bezoeken. Groepen vanaf 6 personen kunnen hier sowieso dagelijks terecht 
(reserveer minimaal een dag vooraf) via Huys van Roosevelt (0166-769019 óf info@huysvanroosevelt.nl).

Én: in Huys van Roosevelt vieren we dagelijks vanaf 10.00 uur dat Claes en Jannetje ervoor zorgden dat 
Oud-Vossemeer van alle Nederlandse plaatsen de meeste invloed heeft gehad op de wereldgeschiedenis.

Halverwege de 17e eeuw namen Claes van Rosenvelt en zijn vrouw Jannetje 
een beslissing die achteraf gezien de wereld positief heeft veranderd. Ze 
besloten om hun dorp Oud-Vossemeer te verlaten en te emigreren naar 
Nieuw Amsterdam, het huidige New York.

Huys van Roosevelt
Raadhuisstraat 13, Oud-Vossemeer 
Tel. 0166-769019
www.huysvanroosevelt.nl

Een (t)huis voor iedereen!
Lekker relaxed lunchen, borrelen en dineren op ons zonneterras, de 
kerktuin, het knusse restaurant óf op het balkon met uitzicht op het 
historische dorpsplein.

*Deze actie is geldig t/m 5 september 2021

Bezoek Oud-Vossemeer: 
het dorp van de Roosevelts!

Het Roosevelt Informatiecentrum is gevestigd in het 
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Laat je inspireren op www.eilandtholen.nl
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BRABANTSE WAL …waar 
Brabant Zeeland kust…
Je verblijf in Zeeland kun je moeiteloos 
uitbreiden met een uitstap naar de 

Brabantse Wal. Langs de grens van 
Zeeland en Vlaanderen ligt dit opval-

lende landschap. 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. De lieflijke 
dorpen en de historische stad Bergen op Zoom 

zijn een bezoek meer dan waard.

Over de brug,  
bij onze buren

Waterrijk Steenbergen
De restanten van de vesting Steenbergen zijn hier en 
daar nog zichtbaar. Het is voor de recreant goed toe-
ven in natuurgebieden met slikken, kreken, geulen en 
veel ruige vegetatie. Bezoek de populaire jacht havens 
aan de Steenbergsche Vliet en het Volkerak. Een 
bezoek aan Natuurpoort Benedensas en Fort Henricus 
maakt je bezoek compleet!

Historisch Bergen op Zoom
Gezellige terrasjes, bijzondere winkeltjes, pittoreske 
steegjes en een schitterend middeleeuws stadspaleis. 
Maar ook een strand en boulevard, paarse heide-
velden en uitgestrekte bossen. Dat is Bergen op Zoom: 

een historische vestingstad, gelegen aan het water en 
in het groen.

Wielergemeente Woensdrecht
De steilrand is het meest zichtbaar in de gemeente 
Woensdrecht. De hoogteverschillen, bossen en polders 
zijn een waar eldorado voor fietsers. Wandelaars en 
natuurliefhebbers komen ruimschoots aan bod in het 
grensoverschrijdende Grenspark Kalmthoutse Heide. 

VVV Brabantse Wal, Steenbergsestraat 6
(in stadspaleis het Markiezenhof), Bergen op Zoom

WWW.VVVBRABANTSEWAL.NL

Dintelse Gorzen in De Heen Grenspark Kalmthoutse Heide in Ossendrecht Het Markiezenhof in Bergen op Zoom

Landgoed Mattemburgh in Hoogerheide Fort de Roovere in Halsteren Benedensas in De Heen
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Restaurant JuNa maakt het horecapleintje aan de 
Kaaij in Tholen compleet.
Het hele jaar door kunt u bij JuNa genieten van een 
heerlijke lunch, gezellige borrel of uitgebreid diner. De 
JuNa keuken werkt met verse en lokale producten en 
biedt voor ieder wat wils. Het creatieve keukenteam 
denkt graag mee met de gast voor een ultieme beleving. 
Ook zijn er opties om het restaurant volledig af te huren 
voor feesten en partijen en biedt JuNa opties aan voor 
buffetten en catering. Comfortabel overnachten in Hotel Tholen. Service 

en gastvrijheid staan hier 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. 

Alle kamers zijn voorzien van een eigen ruime badka-
mer met douche en toilet. Nathalie van Rijsbergen is 
samen met Judith Wilsing eigenaresse van JuNa, een 
naam die werd afgeleid van hun beider voornamen. 
Zij staan dagelijks zelf in de zaak om gasten te 
verwelkomen. 

Hotel Tholen / Restaurant JuNa - Kaaij 2 - 4691 EE Tholen  
0166 74 52 80 - info@hoteltholen.nl 

www.hoteltholen.nl 

Hotel Tholen en Restaurant JuNa
In het hartje van SintMaartensdijk vind je onze 
winkel SPAR Solleveld. We staan elke dag voor je klaar 
met de lekkerste producten, de beste service en ons 
uitgebreide assortiment. Sinds 2016 hebben wij met 
trots de deuren van onze supermarkt geopend. Sinds 
dag één voorzien wij onze klanten van dagelijks gemak. 
Zo kun je niet alleen bij ons terecht voor de dagelijkse 
boodschappen, maar ook voor diverse services, dat is 
makkelijk!
Onze ambachtelijke bakker bakkerij T Zand zorgt voor 
dagelijks vers brood op de plank. Heb je vragen of mis 
je iets in ons assortiment? Wij staan altijd voor je klaar! 

Wij zijn als SPAR ook betrokken in de buurt doordat wij 
diverse activiteiten organiseren voor de buurt. Zodra er 
iets te doen is in Sint-Maartensdijk zetten we ons in om 
er altijd weer een feest van te maken.
Naast de lekkerste verse artikelen kun je bij ons terecht 
voor geschenkpakketten. Heb je binnenkort een feestje 
of een verjaardag? Wij stellen speciaal voor jou een ge-
schenkpakket samen. Zo maak je je vrienden en familie 
altijd blij met de leukste en smakelijkste verrassing!
Het is gewoon altijd een feestje als je bij ons binnen-
komt, dus we zien je graag de leukste SPAR supermarkt 
van Sint-Maartensdijk!

Spar Solleveld – Markt 33-34
4695 CG Sint-Maartensdijk - 0166 870 000
www.spar.nl/winkels/spar-st.-maartensdijk

SPAR Solleveld

BE
CREATIVE
Uw bedrf in the picture!
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Op het prachtige fruitteeltbedrijf van de familie Wisse in 
Anna Jacobapolder vind u een gezellige boerderij winkel 
met terras en speelgelegenheid voor de kinderen. 
In de sfeervolle winkel vind u naast fruit uit eigen boom-
gaard ook diverse andere fruitsoorten en groenten. De 
familie Wisse laat op ambachtelijke wijze sap persen 
van het eigen fruit. Dit 100% puur sap is in diverse 
smaken verkrijgbaar. Ook het “Fruit en Chocolade van 
Wisse” is een bijzonder product. Deze luxe chocolaat-
jes bevatten een kern van gevriesdroogd fruit en zijn 
omhult met een dikke laag chocolade. Verder vind u in 
de winkel een keur aan streekproducten of aan fruit 
gelieerde producten, waaronder diverse biertjes uit 
de streek, fruitsecco’s, bakproducten, verse kaas en 
overheerlijk boerderij ijs. In de winkel staat tevens een 
zwerfboekenkast. U kunt hier gratis een boek pakken, 
ruilen of brengen. 
Op het terras is het goed toeven voor bezoekers van 
de winkel, maar het is zeker ook een prettige rustplek 
voor fietsers en wandelaars. Ook wanneer de winkel 

Kraampje van Wisse: Winkelen 
en beleven tussen de fruitbomen

gesloten is, mag er gebruik gemaakt worden van het 
terras. Het eten van uw eigen brood of snack is geen 
probleem. Voor dranken of een vers stukje fruit is een 
stalletje aanwezig, waar buiten openingstijden gebruik 
van gemaakt kan worden. 
In de zomer van 2022 hoopt de familie Wisse dat er 
achter de winkel een kinderboerderij met speeltuin is 
gerealiseerd. Tot die tijd zijn er zeker speelmogelijk-
heden voor kinderen op het erf. Van alles wat er ligt aan 
speelgoed mag gewoon gebruik gemaakt worden. 
Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd. Tijdens 
vakanties vaak ruimere openingstijden. Houdt de 
facebookpagina van het Kraampje van Wisse in de gaten 
voor alle actualiteiten. 

Openingstijden:
Vrijdagmiddag tussen 13.00 uur en 17.00 uur en Zaterdag 
tussen 9.00 uur en 16.00 uur

Langeweg 55 B - 4675 RK Sint Philipsland 06-47 69 38 02
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Wegwijs Lokaal
In het Wegwijs Lokaal zijn mooie, leuke, originele 
en lekkere artikelen voor jong en oud te koop. Zo 
verkopen we onder andere producten van Molen de 
Jager uit OudVossemeer, diverse Zeeuwse bieren en 
wijnen en Zuster Evie lokale lekkernijen. 

Onze meerwaarde is een persoonlijke benadering, 
klantvriendelijk- en servicegerichtheid. Door het (ver)
kopen van streekproducten wordt tevens de ecologi-
sche footprint verkleind. Bijvoorbeeld door de verkoop 
van Happy Soaps, Marcels Green Soaps en chocolade 
producten vanuit een eerlijke handel. En sinds kort 
verkopen we ook diervoeding en -benodigdheden en 
vullen daarmee een gat in de lokale markt. En natuurlijk 
is het mogelijk om een deel van ons assortiment via 
onze website te kopen. 

Het Lokaal is dé locatie voor een heerlijk vers gezet 
bakkie thee en/of koffie. Er staan inmiddels meer dan 
30 diverse smaken thee op de kaart. Je kunt ook een 
Onthaast-Tea boeken, ook vega(n). Op je gemak ont-
haasten, bijkletsen en genieten van diverse lekkernijen 
zoet en hartig.

Ben je lekker aan de wandel, aan het fietsen of logeer 
je ergens in de buurt? En wil je een even een onthaast 
stop maken, je billen rust gunnen of je blaren ontzien 
dan kun je prima bij ons terecht. De accu van je elektri-
sche fiets opladen? Daar hebben we zowel binnen als 
buiten de mogelijkheid voor. Terwijl je geniet van een 
mooi glas thee en/of vers gezet bakkie koffie laad je de 
accu op van de fiets en van jezelf.

Thools Informatiepunt
Wegwijs Lokaal is er voor de bezoekers van Sint-
Maartensdijk én de gehele gemeente Tholen. Er is een 
ruim aanbod van toeristische informatie te krijgen. 
Natuurlijk dé wandel- en fietsroutenetwerkkaart maar 
ook informatie van en over allerlei andere Thoolse 
toeristische bedrijven en activiteiten. Dit wordt mede 
mogelijk gemaakt door goede samenwerking met de 
gemeente Tholen en de Stichting Tholen Beter Bekend. 

Wegwijs Lokaal is niet voor niets één van de zes Thoolse 
Informatiepunten. Daarnaast is bij Wegwijs Lokaal het 
ook mogelijk om (besloten) te vergaderen te houden, 
workshops te geven of om te flexwerken.

Kaaistraat 11- 4695 CJ Sint-Maartensdijk - 06 21 37 29 05 - info@wegwijslokaal.nl - www.wegwijslokaal.nl 

Vencera is een Spaanse benaming 
voor “Overwinnen”. Bij Vencera over-
win jij de doelen die jij voor ogen 
hebt door middel van diverse trai-
ningen en professionele begeleiding.

De nummer 1 in 
buitensport
Vencera geeft de beste en leukste 
trainingen. Het is niet alleen hard 
werken, maar Vencera laat zien 
dat trainen ook leuk is. Je traint 

Vencera
op stranden, rent door steden, 
dorpen en parken. Je traint in leuke 
groepsverbanden en met de spon-
taanste mensen. Bij Vencera ben je 
een team en halen we met elkaar 
onze doelen!

Voeding
Voedingsadvies is belangrijk bij 
Vencera, het realiseren van een 
gezond en persoonlijk eet- en 
leef patroon. Er wordt na een 

persoonlijk intake gesprek een 
voedingsadvies op maat voor je 
gemaakt.

Bootcamp volwassenen
Vecenca geeft zijn trainingen 
in Zeeland & Zuid-Holland. De 
Trainingen worden gehouden op 
de eilanden Schouwen-Duiveland, 
Goeree - Overflakkee & Tholen.

www.vencerasports.com



Wandelroute met kaart

Beleef & Proef
Experience & Taste

Sint-Annaland
gem. Tholen

Kijk voor de afhaaladressen op

www.eilandtholen.nl/wandeleninsintannaland
of download je eigen exemplaar. Ook versie in Engels, Duits en Frans.

Dorpsgemeenschap

Sint-Annaland
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Massage Praktijk Chinel
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Investeren in Tholen is investeren in de toekomst!

Investeer nu in een traditioneel gebouwde recreatiewoning op eigen 
grond. Door de lage rentestanden zijn steeds meer mensen zoals u op 
zoek naar een mooi en zorgeloos alternatief om te investeren. Bij ons 
geen vakantiewoningen met een houten skelet zoals vele chalets, maar 
oer-Hollandse traditionele en duurzame kwaliteit. Zo worden de 
recreatiewoningen gebouwd volgens de huidige BENG norm (Bijna 
Energie Neutraal Gebouw). Dit houdt in dat deze recreatiewoningen 
geen gasaansluiting hebben, voorzien zijn van een betere isolatie, 
zonnepanelen en een warmtepomp. Alle recreatiewoning worden 
compleet geleverd inclusief inrichting. Dus bij oplevering direct klaar 
voor verhuur.

Van de 145 nieuw te bouwen vakantiewoningen is van fase 1 inmiddels 
70% succesvol verkocht. 

Op onze bouwlocatie staan momenteel  2 modelwoningen die u op 
afspraak kunt bezichtigen samen met de makelaar. U kunt de 
makelaar op werkdagen telefonisch bereiken via 085 - 008 08 09.

Waarom investeren in Vakantiepark Wulpdal

• U betaalt geen 8% overdrachtsbelasting!
• Alle kavels zijn 100% eigen grond.
• Prognose rendementen variëren tussen 4,6% - 6,2% netto.
• BTW retour bij commerciële verhuur via Belvilla.
• Traditioneel gebouwd volgens BENG-norm met betonnen funderingen 

op ruime kavels.
• Standaard voorzien van zonnepanelen en betere isolatie (fase 1b).
• Warmtepomp met op alle verdiepingen standaard vloerverwarming.
• Zeer goede verhuurmogelijkheden via Belvilla (geen verhuurplicht).
• Volledig verzorgde verhuur met standaard 6 weken voor eigen gebruik.
• Mogelijkheden tot aankoop met een hypothecaire financiering.
• Compleet ingericht van TV tot kaasschaaf.
• Zeer veel opties mogelijk. Van laadpaal voor de auto tot het plaatsen 

van een veranda.
• Volledig gasloos park.
• Geniet optimaal van Zeeland maar dan zonder het massa toerisme.
• 365 per jaar recreëren mogelijk (permanente bewoning is niet 

toegestaan).

Prijzen vanaf € 302.192,- v.o.n (excl. btw).

Vakantiepark Wulpdal Gorishoeksedijk 31 
4694 PJ Scherpenisse
www.vakantieparkwulpdal.nl 
Verkoopinformatie bel: 085 – 008 08 09

Vakantiepark Wulpdal

Scan de QR-code hiernaast met uw 
mobiel of tablet en bekijk direct de 
website van Vakantiepark Wulpdal.

U vindt hier meer informatie over het 
park, verschillende sfeerimpressies 
alsmede informatie over de voortgang 
van de bouw activiteiten.

Ontdek de mogelijkheden voor een 
duurzame investering op Tolen.

Vanaf  € 302.192   (excl. btw)  v.o.n.
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Vakantiepark Wulpdal

Vanaf € 302.192 (excl. btw) v.o.n.

Toe aan ontspanning?
Ga dan eens naar Massage Praktijk Chinel in Sint-
Annaland. Al 2 jaar heeft Christina Verwijs de slijterij 
omgewisseld voor een Massage Praktijk. Ze is blij dat ze 
deze stap heeft gezet, met plezier in haar werk ontmoet 
ze naast mensen uit het dorp, daardoor ook allerlei 
andere mensen uit heel Nederland, België en Duitsland. 
Toeristen weten haar inmiddels goed te vinden en plan-
nen gelijk een afspraak in zodra ze een chalet boeken 
op de Krabbenkreek.

Op deze manier kun je de vakantie in Sint-Annaland 
eens helemaal anders en veel intenser beleven. 
Gegarandeerd 100% quality time, een onvergetelijke be-
leving en even weg van alle dagelijkse prikkels. Daarna 
ben je weer helemaal opgeladen.

Binnen bij Chinel ziet het er sfeervol uit, er staat een 
mooie, unieke toonbank. Deze heeft Christina over 
gehouden uit de slijterij. Een luxe massagetafel en een 
massage Lounger met inbegrepen infrarood. Verder 
voel je de warmte, ruik je een aangename geur van 
oliën en hoort een zacht relax muziekje… Je hoeft hier 
dus alleen maar te ontspannen! 

Ze geeft verschillende massages, waarbij steeds andere 
technieken gebruikt worden. Zoals een Hot-Stone waar-
bij gebruik wordt gemaakt van warme basalt stenen. 
Bij Lomi Lomi wordt je o.a. ook met de onderarmen 
gemasseerd en bij de Energetische werk je meer aan 
de energiebanen, zodat die weer vrij kunnen stromen. 
Alle massages zijn persoons gericht, als er een klacht is 

bijvoorbeeld vastzittende schouders  
dan wordt daar wat extra aandacht aan gegeven. 

Op het moment komen er ook veel klanten samen, 
gezellig met je partner, vriend(in), moeder, zus voor een 
Luxe Duo Arrangement. Dat is 2 uur lang ontspannen 
en genieten voor 59,99 p.p.

Het arrangement houd in:
30 min. in de Massage Lounger
15 min.  Voetenbadje met heerlijk, geurende olie, bub-

bels en voetmassage
10 min. Pauze met Thee en iets lekkers erbij
55 min. Ontspanningsmassage met warme olie

Cadeaubonnen zijn te verkrijgen in ieder gewenst be-
drag of massage. Leuk om cadeau te geven en heerlijk 
om te krijgen. Je kunt ze op de website bestellen en 
daar ook gelijk afrekenen, ze worden mooi ingepakt.

Voor meer informatie over de massages / cadeaubon-
nen neem dan eens een kijkje op de website. Je kunt 
ook via de site online jou of jullie massage reserveren 
daar staan alle beschikbare datums en tijden. Voor 
vragen of last minute massages mag je altijd contact 
opnemen.

Hopelijk tot snel in massage praktijk Chinel
Christina Verwijs

www.massagepraktijkchinel.nl
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Investeren in Tholen is investeren in de toekomst!

Investeer nu in een traditioneel gebouwde recreatiewoning op eigen 
grond. Door de lage rentestanden zijn steeds meer mensen zoals u op 
zoek naar een mooi en zorgeloos alternatief om te investeren. Bij ons 
geen vakantiewoningen met een houten skelet zoals vele chalets, maar 
oer-Hollandse traditionele en duurzame kwaliteit. Zo worden de 
recreatiewoningen gebouwd volgens de huidige BENG norm (Bijna 
Energie Neutraal Gebouw). Dit houdt in dat deze recreatiewoningen 
geen gasaansluiting hebben, voorzien zijn van een betere isolatie, 
zonnepanelen en een warmtepomp. Alle recreatiewoning worden 
compleet geleverd inclusief inrichting. Dus bij oplevering direct klaar 
voor verhuur.

Van de 145 nieuw te bouwen vakantiewoningen is van fase 1 inmiddels 
70% succesvol verkocht. 

Op onze bouwlocatie staan momenteel  2 modelwoningen die u op 
afspraak kunt bezichtigen samen met de makelaar. U kunt de 
makelaar op werkdagen telefonisch bereiken via 085 - 008 08 09.

Waarom investeren in Vakantiepark Wulpdal

• U betaalt geen 8% overdrachtsbelasting!
• Alle kavels zijn 100% eigen grond.
• Prognose rendementen variëren tussen 4,6% - 6,2% netto.
• BTW retour bij commerciële verhuur via Belvilla.
• Traditioneel gebouwd volgens BENG-norm met betonnen funderingen 

op ruime kavels.
• Standaard voorzien van zonnepanelen en betere isolatie (fase 1b).
• Warmtepomp met op alle verdiepingen standaard vloerverwarming.
• Zeer goede verhuurmogelijkheden via Belvilla (geen verhuurplicht).
• Volledig verzorgde verhuur met standaard 6 weken voor eigen gebruik.
• Mogelijkheden tot aankoop met een hypothecaire financiering.
• Compleet ingericht van TV tot kaasschaaf.
• Zeer veel opties mogelijk. Van laadpaal voor de auto tot het plaatsen 

van een veranda.
• Volledig gasloos park.
• Geniet optimaal van Zeeland maar dan zonder het massa toerisme.
• 365 per jaar recreëren mogelijk (permanente bewoning is niet 

toegestaan).

Prijzen vanaf € 302.192,- v.o.n (excl. btw).

Vakantiepark Wulpdal Gorishoeksedijk 31 
4694 PJ Scherpenisse
www.vakantieparkwulpdal.nl 
Verkoopinformatie bel: 085 – 008 08 09

Vakantiepark Wulpdal

Scan de QR-code hiernaast met uw 
mobiel of tablet en bekijk direct de 
website van Vakantiepark Wulpdal.

U vindt hier meer informatie over het 
park, verschillende sfeerimpressies 
alsmede informatie over de voortgang 
van de bouw activiteiten.

Ontdek de mogelijkheden voor een 
duurzame investering op Tolen.

Vanaf  € 302.192   (excl. btw)  v.o.n.
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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. 

B&B de Marehoeve
Waar jaren de koeien en later de paarden hun stal had-
den, bieden we 2 gastenverblijven met ieder hun eigen 
terras, airco op de kamer, vrij uitzicht over de polder. 
In de ontbijtruimte kunt u genieten van het ontbijt met 
streekproducten en producten van eigen boerderij, 
zoals elke dag een vers eitje of eigengemaakte jam. 

U kunt de omgeving ontdekken op de fiets of te voet 
of via het water. Er zijn in de directe omgeving diverse 
fiets- en wandelroutes. U kunt bij ons 2 elektrische 
fietsen huren, wel graag van tevoren reserveren. 

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

Cootjes Catering is gespecialiseerd in het maken van 
lunches en buffetten op maat voor zowel bedrijven 
als particulieren. Een gevarieerd aanbod van brood
jes 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. 

Hartogsweg 1 - 4694 PG  Scherpenisse - 06-29469966 - 
cootjescatering@gmail.com

www.cootjescatering.nl 

Cootjes Catering

Het Leger des Heils op Tholen bestaat uit 2 vestigin
gen. Eén in SintMaartensdijk en één in Tholen stad. 
Beide werken vanuit de missie van het Leger des 
Heils en die luidt:
“Het Leger des Heils is een internationale beweging 
en behoort tot de universele christelijke kerk. Zijn 
boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstver-
lening wordt gestimuleerd door de liefde tot God. Zijn 
opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken 
en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige 
vorm van discriminatie.

De visie voor Tholen hebben we in één regel samenge-
vat: ‘Wij geloven in nieuwe kansen’

We werken dit uit op drie manieren. 
•  De kringloopwinkels: We ontvangen goederen zoals 

kleding, woonspullen, meubels, witgoed enz. van 
mensen uit de omgeving en deze worden gesorteerd, 
schoongemaakt, gerepareerd waar dat kan, geprijsd 
en in de winkel gezet waar ze weer worden verkocht. 

•  Raad en Daad: We helpen mensen met een hulp-
vraag/nood ongeacht achtergrond of afkomst. We 
verstrekken gratis goederen en kleding voor mensen 
die dit niet zelf kunnen bekostigen. 

•  Ontmoeting: In de ontmoetingsruimtes van Gaaf en 
Goed en Loods3 wordt tijdens openingstijden gratis 
koffie en thee geschonken en is er altijd wel even tijd 
voor een praatje. Op dinsdag en donderdag is onze 
pastor van het Leger des Heils aanwezig in Loods3 
en op verzoek kan zij ook bij Gaaf en Goed zijn. Voor 
(levens)vragen, bezoek, bij ziekte is zij voor iedereen 
bereikbaar.

Dit kan alleen allemaal gebeuren door onze fantastische 

vrijwilligers. Er is een grote groep die iedere dag met 
veel inzet en plezier dit werk mogelijk maken en daar 
zijn we erg dankbaar voor. Zonder hen zouden we dit 
allemaal niet kunnen doen. Voor info kunt u bellen naar 
06-10189553 of u kunt een formulier invullen op onze 
website.

Algemene informatie
Openingstijden Loods3: maandag t/m vrijdag van 
12.30-16.30 uur en iedere eerste zaterdag van de 
maand van 10.00-12.00 uur
Adres: Sportlaan 3, 4695 BA, St-Maartensdijk
Telefoon: 0166-610194, 

Openingstijden Gaaf en Goed: dinsdag 10.00-16.00 
uur, woensdag 10.00-16.00 uur, vrijdag 10.00-16.00 uur, 
eerste en derde zaterdag van de maand van 10.00-
14.00 uur
Adres: Kerkstraat 18-20, 4691 CE Tholen-stad
Telefoon: 06-15026449

dctholen@legerdesheils.nl
legerdesheils.nl/locatie/buurthuiskamertholen

Leger des Heils op Tholen



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 

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

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. 

Dagbesteding De Vlinderbloem
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Café-restaurant ’t Packhuys met 
als eigenaar Cor Grijs (49). Na jaren 
werken als vrachtwagenchauffeur 
in binnen- en buitenland wist Cor 
het zeker: "Ik word horecaonderne-
mer in mijn eigen favoriete zaak, ’t 
Packhuys in mijn dorp Stavenisse."

De ideale locatie, bij ons heeft u de 
mogelijkheid tot borrels, recepties, 
verjaardagen, jubileum, bedrijfsuit-
tjes en familiediners. Wij verzorgen 
complete barbecues, buffetten, 

walking diners, proeverijen, 
thema-avonden en naar uw keuze 
samengestelde menu's.

Graag maken wij van uw speciale 
gebeurtenis een onvergetelijk mo-
ment. Diner, borrel of receptie alles 
is mogelijk! Samen met u maken we 
een plan waarin al uw wensen tot in 
de puntjes verzorgd worden.

Natuurlijk serveren wij ook High 
Tea, weliswaar op onze eigen 

manier want waar u misschien de 
Engelse High Tea gewend bent, 
hebben wij er juist een Packhuys 
tintje aan gegeven. Wij serveren de 
Proeverij in 3 gangen.

Neem gerust contact met ons op 
om de mogelijk heden te bespreken: 
T: 0166-692597

Stoofdijk 13 - 4696 RK Stavenisse
www.packhuys-stavenisse.nl

Café-restaurant ’t Packhuys

Overnachten op een unieke 
locatie op het eiland Tholen.

www.tinyhousetholen.nl

Hier kan het. 
Even tot rust 
komen dicht bij 
de natuur. De 
zilte zeelucht opsnuiven aan de 
kust. Wandelen of fietsen langs 
prachtige weidse velden. Alles op loopafstand. 
Het oude stadscentrum, de haven, horeca en 
bezienswaardigheden.

Voor een paar dagen uw eigen huisje!

Watersportvereniging 
Sint-Annaland

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 voorzienin-
gen 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-le-
den. 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.

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 ge-
bied 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 club-
huis 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 schor-
ren. Je kunt er alleen een drankje drinken, maar het 
clubhuis Buutengaets is vooral bekend om de Zeeuwse 
zilte zalig heden. Ook vleesliefhebbers krijgen het 
allerbeste van de (plaatselijke) slager en de ingrediën-
ten 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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a: Voorstraat 42, 4697 EL Sint-Annaland 
e: info@jackwestdorp.nl w: jackwestdorp.nl

06 - 53935773 (24 uur bereikbaar)
Wie op zoek is naar rust, ruimte, natuur en luxe vindt 
dat allemaal op dit prachtige resort in Zeeland. Ons 
vakantiepark aan de Oesterdam staat garant voor onbe-
zorgd genieten en compleet ontspannen. Omringd door 
het schitterende Zeeuwse landschap kunt u bijzonder 
overnachten in een van de unieke villa’s of luxe hotelsui-
tes aan het water óf met uitzicht over het water.

Oesterdam resort is eenvoudig te bereiken vanuit Zuid-
Holland, Noord-Brabant, België en natuurlijk vanuit 
Zeeland. Aan de ene zijde is een prachtig uitzicht over 
onze jachthaven en het Zoommeer, terwijl u aan de an-
dere kant uitkijkt over het resort en de Oosterschelde.

De unieke ligging, het omringende water en de stijlvol 
ingerichte ruimtes maken Oesterdam Resort extra 
bijzonder. En een overnachting bij dit vakantiepark aan 
de Oesterdam is uiteraard niet compleet zonder een 
heerlijke borrel of een uitgebreid diner. 

Vanuit het resort zijn er diverse mogelijkheden om 
te genieten aan of op het water. Op zoek naar leuke 
(watersport) activiteiten in Zeeland? Bij oesterdam kunt 
u terecht voor fiets, kano, SUP en boot verhuur. Stap 
in een kano en verken de eilandjes rondom het resort 
of ontdek de omgeving vanaf het water in een van de 
verhuur boten. 

Een totaalconcept van outdoor activiteiten in Zeeland 
vind je bij Oesterdam o.a Paintball – E shopper -Escape 
Room – RIB Experience . Kijk op onze site voor alle ar-
rangementen. Kies uit een van de meer dan 50 activitei-
ten, ga voor een arrangement, of combineer activiteiten 
met horeca arrangementen. 

Onze Marina Beachclub is het ideale decor voor een 
congres, seminar, meeting, vergadering of andere inspi-
rerende zakelijke events. Groot aanbod van verschillen-
de arrangementen.

www.oesterdam.nl

Vakantiepark Oesterdam: 
overnachten in luxe
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Met Frisia Rondvaarten op 
Zeehonden Safari

Frisia Rondvaarten organiseert een Zeehonden 
Safari wat een schitterende natuurbeleving 
is, vanuit StAnnaland, 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. 

Tevens kunt u per schip vanuit St-Annaland naar 
Zierikzee. Met Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren en 
in juli en augustus is het mogelijk vanuit Gorishoek 
(Scherpenisse) per veerdienst Yerseke te bezoeken. 

Op de tochten naar Yerseke en Zierikzee is het mogelijk 
fiets mee te nemen, een rondje te fietsen, of enkele reis 
te boeken, en terug te fietsen.

Kijk eens op de website naar de mogelijkheden, en 
reserveer online.  
www.frisiarondvaarten.nl/reserveren-4

Voor verdere informatie kunt u ons bereiken  
www.frisiarondvaarten.nl, info@frisiarondvaarten.nl  
tel 0166 - 654 321, bgg 06 - 534 70 330


