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Juli 2020

ZATERDAG 18 JULI
STADHUISCONCERTEN, Minou den Hals (harp), 

oude stadhuis in Tholen, 15.30 u. Reserveren verplicht 
via www.keldermansconcerten.nl.

WOENSDAG 22 JULI
SUMMERGAMES JEUGD, Annafun in Sint-Annaland, 

6 t/m 12 jr., 10-13.30 u. Aanmelden verplicht 
via jijoptholen.nl.

DONDERDAG 23 JULI
SUMMERGAMES JEUGD, Action-painting in de 

voetbalkooi in Poortvliet, 12 t/m 18 jr., 13-15 u. 
Aanmelden verplicht via jijoptholen.nl.

ZATERDAG 25 JULI
NATTELAARZENTOCHT, 13 u. Start einde 

Sluispolderweg bij Oud-Vossmeer, online aanmelden 
verplicht via website Staatsbosbeheer.

STADHUISCONCERTEN, Camilla van der Kooij (viool) en 
Josje Goudswaard (vleugel), oude stadhuis in Tholen, 

15.30 u. Reserveren verplicht 
via www.keldermansconcerten.nl.

WOENSDAG 29 JULI
SUMMERGAMES JEUGD, gymmen en dansen op het 

trapveld in Sint-Annaland, 2,5 t/m 6 jr., 10-12 u. 
Aanmelden verplicht via jijoptholen.nl.

DONDERDAG 30 JULI
SUMMERGAMES JEUGD, bootvissen v.a. opstapplek 
Bergsediepsluis in Tholen, 12 t/m 18 jr., 11-16 u. 

Aanmelden verplicht via jijoptholen.nl.

Augustus 2020
ZATERDAG 1 AUGUSTUS

STADHUISCONCERTEN, Daan Oostdam (vleugel), 
oude stadhuis in Tholen, 15.30 u. Reserveren verplicht 

via www.keldermansconcerten.nl.

DONDERDAG 6 AUGUSTUS
SUMMERGAMES JEUGD, Expedition Robinson in 

Sint-Maartensdijk, 8 t/m 12 jr. 10-12 u., 
12 t/m 18 jr. 13-15 u. 

Aanmelden verplicht via jijoptholen.nl.

ZATERDAG 8 AUGUSTUS
NATTELAARZENTOCHT, 12.30 u. Start einde 

Sluispolderweg bij Oud-Vossmeer, online aanmelden 
verplicht via website Staatsbosbeheer.

STADHUISCONCERTEN, Elly van Munster (gitaar), 
oude stadhuis in Tholen, 15.30 u. Reserveren verplicht 

via www.keldermansconcerten.nl.

WOENSDAG 12 AUGUSTUS
SUMMERGAMES JEUGD, Druppels en druipslierten in de 

Kunstkamer in Scherpenisse, 6 t/m 12 jr., 14-15.30 u. 
Aanmelden verplicht via jijopthpolen.nl.

DIERENVRIENDJESPAD (4 t/m 10 jr.) met natuurgids, 
Kastelijnsweg in Sint-Maartensdijk, 14 u. 

Online aanmelden verplicht via website Staatsbosbe-
heer.

DONDERDAG 13 AUGUSTUS 
SUMMERGAMES JEUGD, Adventuregames bij Waterrijk 

Oesterdam, 12 t/m 18 jr., 13-16 u. Aanmelden 
verplicht via jijoptholen.nl.

VRIJDAG 14 AUGUSTUS
VLEERMUIZENEXCURSIE met natuurgids, start stadsbos 

Zwarteweg in Tholen, 20.45 u. Online aanmelden 
verplicht via website Staatsbosbeheer.

ZATERDAG 15 AUGUSTUS
FOTOWANDELTOCHT op de schorren en slikken van 
Sint-Annaland. Start einde Sluispolderweg bij Oud-
Vossemeer, 18.30 u. Online aanmelden verplicht via 

website Staatsbosbeheer.

WOENSDAG 19 AUGUSTUS
SUMMERGAMES JEUGD, Watergames en suppen in de 

haven van Stavenisse, 6 t/m 12 jr. 13-15 u., 
12 t/m 18 jr. 15.30-17.30 u. 

Aanmelden verplicht via jijoptholen.nl.

ZATERDAG 22 AUGUSTUS
NATTELAARZENTOCHT, 11.30 u. Start einde 

Sluispolderweg bij Oud-Vossmeer, online aanmelden 
verplicht via website Staatsbosbeheer.

STADHUISCONCERTEN, Viride Kwartet, oude stadhuis 
in Tholen, 15.30 u. Reserveren verplicht 

via www.keldermansconcerten.nl.

September2020
VRIJDAG 4 SEPTEMBER

VLEERMUIZENEXCURSIE met natuurgids, start stadsbos 
Zwarteweg in Tholen, 20 u. Online aanmelden verplicht 

via website Staatsbosbeheer.

WOENSDAG 9 SEPTEMBER
NATTELAARZENTOCHT, 13.30 u. Start einde 

Sluispolderweg bij Oud-Vossmeer, online aanmelden 
verplicht via website Staatsbosbeheer.

DONDERDAG 10 SEPTEMBER
FIETSTOCHT met natuurgids, door dorpsbos in 

Sint-Maartensdijk. Start Markt 11 u. Online aanmelden 
verplicht via website Staatsbosbeheer.

VRIJDAG 11 SEPTEMBER
VLEERMUIZENEXCURSIE met natuurgids, start stadsbos 

Zwarteweg in Tholen, 19.30 u. 
Online aanmelden verplicht via 

website Staatsbosbeheer.
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Evenementenkalender

Bowling leuk voor jong en oud
Of het nu buiten zonnig is of stortregent, bowlingcentrum de Thoolse 
Brug biedt altijd plezier voor het hele gezin.  Je kunt hier ook terecht 
voor een high beer, high wine, barbecue, buffet of zelfs een middag Oud-
Hollandse spelen, zoals sjoelen, ringwerpen, ballengooien, mens erger je 
niet of een boter-kaas-en-eieren spel. En heb je echt de smaak van het 
bowlen te pakken? Dan kun je hier ook competitie komen spelen. 
Kinderfeestjes zijn hier altijd groot feest: een uurtje bowlen, lekker eten 
en ook nog een potje airhockey spelen, daar maak je kinderen blij mee. 
En de Thoolse Brug heeft sinds kort iets nieuws: de Thoolse pot. Lekker 
thuis eten zonder te hoeven koken. De bekende en populaire gerechten 
uit de keuken van het bowlingcentrum zijn nu ook af te halen.
Bowlingcentrum De Thoolse brug heeft nu bovendien een speciale 
zomeractie: bij inleveren van de bon in deze krant is het één uur bowlen 
met friet, snack en frisdrank voor maar 9,50 euro.

Aan u de vraag: Waar fietst deze man?
Stuur uw oplossing met de naam van de weg waar de man op de foto over fietst, voorzien 
van naam en adres voor 31 juli naar de Eendrachtbode. We zijn op verschillende manieren 
bereikbaar. Per post, Postbus 5, 4797 ZG Sint-Annaland, via de mail quiz@eendrachtbode.nl of 
in de brievenbus van Nieuwstraat 4 in Sint-Annaland. Onder de juiste inzenders verloten we 
een leuke verrassing. 

Kijk voor de laatste nieuwtjes en de digitale evenementenkalender 
eens op onze websites en Facebookpagina’s. 

www.eendrachtbode.nl 
www.eilandtholen.nl  



juli 2020 THOOLSE ZOMERKRANT, SPECIALE UITGAVE VAN DE EENDRACHTBODE4

Varen, dat doet Jurre van den 
Berge al sinds zijn tiende. Hij 
zit graag op water. , ,Je hebt een 
vakantiegevoel. Een gevoel van 
vrijheid. Die passie wil ik graag 

met andere mensen delen.”  
De hobby van Jurre (B&B 
Beveiliging) komt tot uiting in 
Oosterschelde Watersport. Zijn 
vader Kees is nauw betrokken. 
Aan de samenwerking tussen 
hun lokale ondernemingen 
hechten ze waarde. Vandaar de 
samenwerking met Rick en Cor 
van Gils van Dragon Plastics. 
Vanzelfsprekend zochten ze ook 
een lokale dealer van buiten-
boordmotoren op om te zorgen 
dat de boten kunnen varen. Het 
zelfde geldt voor de verzorging 
van de website. 
, ,De boten zijn onverwoestbaar. 
Ze kunnen niet zinken”, zegt Rick 
van Gils. , ,Bovendien zijn ze on-
derhoudsvrij en hufterproof.” Zijn 
onderneming Dragon Plastics in 
Sint-Maartensdijk maakt allerlei 
artikelen, groot en klein, van 
gerecycled kunststof. Via de ne-
venvestiging in Slowakije zijn er 
contacten met een bedrijf in Slo-

venië dat de boten maakt. Mocht 
er toch wat aan de hand zijn 
met de boot, dan is de kennis in 
Sint-Maartensdijk aanwezig om 
dicht bij huis voor een oplossing 
te zorgen. De Roto 450s is 4,5 
meter lang en 1,9 meter breed. 
Er is ruimte voor vijf personen 
om mee te varen. 

Zoommeer
Inclusief trailer en motor kost de 
boot zo’n tienduizend euro. Ver-
huur gaat vanaf zestig euro. Dat 
kan voor een dagdeel, een dag 

of zelfs meerdere dagen. Voor de 
boot in haven van Tholen geldt 
het Zoommeer als vaargebied. 
, ,Je kan dan bijvoorbeeld naar de 
Oesterdam varen om wat te drin-
ken of te eten”, zegt Jurre. Binnen 
de contouren van het Zoommeer 
is het nog mogelijk om zonder 
vaarbewijs te varen, voor de Oos-
terschelde is automatisch een 
vaarbewijs nodig. 
, ,Er zit perspectief in het Oos-
terscheldebekken”, zegt Kees 
van den Berge. , ,Het is zo’n rijk 
gebied.” Wat Kees betreft ideaal 

om per boot te verkennen.

Uitbreiden 
De verhuur van boten zal begin-
nen in Tholen en later uitbreiden 
naar de Oesterdam, Sint-Maar-
tensdijk, Stavenisse, Sint-Annaland 
en de Biesbosch. Jurre: ,,Uiteraard 
zijn er wel regels gebonden aan 
het varen, je mag zonder vaarbe-
wijs niet harder dan 20 kilometer 
per uur. Heb je wel een vaarbewijs, 
dan zijn de beperkingen een stuk 
ruimer.” 

Advertentie I.M. 

ie het water wil 
verkennen per 
boot is bij Ooster-

schelde Watersport aan het 
goede adres. De nieuwe 
Thoolse onderneming ver-
huurt en verkoopt kunst-
stof bootjes. Standplaats 
voor verhuur is de haven 
van Tholen, maar het doel 
is om op termijn vanuit 
elke jachthaven verhuur te 
verzorgen. Wie ervoor kiest 
er een aan te schaffen, 
heeft binnen vier weken 
een nieuw exemplaar, in-
clusief trailer en motor. 

W

’De kunststof boten 
zijn onverwoestbaar’ 

Nieuwe Thoolse

 botenverhuur en verkoop 

V.l.n.r. Rick van Gils, Kees van den Berge, Cor van Gils en Jurre van den Berge. De familie Van den Berge heeft Dra-
gon Plastics als partner aangetrokken voor hun onderneming Oosterschelde Watersport. 

OPENINGSACTIE: 
Scherpe AANBIEDINGEN voor 

nieuwe boten, boottrailers en 

buitenboordmotoren.

- BOTEN
- BUITENBOORDMOTOREN
- BOOTTRAILERS
- VERHUUR
- REINIGING
- BOOT TRANSPORT
- BEMIDDELING

Oosterschelde Watersport
Molenvlietsedijk 15a
4691 HS Tholen

Telefoon: 06-41263399
info@oosterscheldewatersport.nl
www.oosterscheldewatersport.nl
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Joke heeft zware jaren achter de 
rug. Haar man stierf aan alvlees-
klierkanker en zelf kreeg ze een 
hersenbloeding, waardoor ze 
eenzijdig verlamd raakte. Ge-
beurtenissen waar ze niet meer 
over uit wil wijden: , ,Dan wordt 
het zo’n treurig verhaal.” Maar 
goed, ze kwam dus drie jaar ge-
leden een nieuwe liefde tegen: 
Ron Mulder. Ron heeft een jacht-
werf in Zierikzee 
en varen, dat leek 
Joke ook wel wat. 
, ,Ik hou wel van 
een nomadisch 
bestaan. Met mijn 
gezin trokken we 
vroeger met een 
campertje door 
Europa. En Ron en 
ik houden allebei 
van het water.”
Door hun gedeelde 
liefde voor het 
water hield Ron een 
website in de gaten, 
waarop schepen te 
koop werden aange-
boden. , ,En opeens popte deze 
op”, vertelt Joke. , ,Ik weet het 
nog precies: we zaten net te 
eten met vrienden. Ron liet mij 
de foto’s zien en mijn mond viel 

open: zo’n mooie stoere boot. En 
het grappige is, benedendeks 
heb je een complete senioren-
woning, met keuken, slaapkamer 
en een luxe badkamer. Ideaal.” 

Te zwijmelen
Samen gingen ze eens kijken 
naar de Medusa F. , ,Ron keek nog 
of het technisch wel in orde was, 
maar ik 

stond al te zwijmelen op het dek. 
Ik zag al helemaal voor me hoe 
we hiermee het water op zouden 
gaan.” De koop was al snel gere-
geld en sindsdien heeft het stel 
zich helemaal op het varen ge-
stort. De boot is aan alle kanten 

geschuurd, geverfd en gepoetst, 
Joke heeft haar baan opgezegd 
en is nu bezig haar vaarbewijs te 
halen. Samen bieden ze diverse 
arrangementen aan. , ,Ik vind het 
altijd leuk om nét iets extra’s 
te doen”, zegt Joke. , ,Zo hebben 
we bijvoorbeeld al een True 
Music Vaart gehad, met een Bob 
Dylan tribute zanger. Met de 

HemelVaart 
hadden we 
een boot vol 
vrouwen en 
de geplande 
ErVaartocht 
is helemaal 
gericht op 
yoga en 
meditatie. 
Heer-
lijk toch, 
mediteren 
met de 
wind in je 
haar en de 

zon op je gezicht. Wat wil je 
nog meer?! Een vriendin van me 
heeft een Sushi Take Away res-
taurant in Poortvliet, dat vond ik 
ook leuk voor aan boord. Soepje 
erbij, Japanse tosti. Dus nu heb-
ben we ook een SushiVaart.” 
Sinds kort bieden Joke en Ron 

iets nieuws en heel bijzonders 
aan: de ‘Reis rond het eiland in 
drie dagen’. Hierbij slaap je ook 
op de boot, en wel op het dek. 

Met mooi weer onder de klam-
boe met zicht op het water en de 
sterrenhemel. Met minder mooi 
weer wordt de tent dichtgeritst 
en gaat de terrasheater aan, 
zodat je warm en droog ligt. De 
tent heeft wel aan alle kanten 
ramen, zodat je nog steeds van 
het uitzicht kunt genieten. , ,En 
zo varen we dan in drie dagen 
rond Tholen. Superromantisch. 
We beginnen in Tholen en varen 
naar Zierikzee, mensen kunnen 
aan boord eten of ervoor kiezen 
een restaurantje aan wal te 
zoeken.” 

Een feest 
De boot is ook te huren voor 
bijvoorbeeld kinderfeestjes, 

schooluitjes, vergaderingen, 
familiefeestjes of tochten over 
het Schelde-Rijnkanaal. , ,Mensen 
komen helemaal uitgewaaid en 
rozig terug”, lacht Joke. , ,Heerlijk 
om te zien. Op het water zijn 
is altijd een feest. De rust, de 
natuur, het steeds veranderende 
licht. Het is er nooit hetzelfde.” 
Ze benadrukt dat ze geen rond-
vaartboot hebben. , ,Wij vinden 
het gewoon fi jn om te varen 
en dat met mensen te kunnen 
delen. De sfeer op de boot is 
heel informeel. En we merken 
dat het juist dát is wat mensen 
zo waarderen.” Ze geniet iedere 
dag van haar boot en het leven 
op het water, al heeft ze nog wel 
haar huisje in Scherpenisse. , ,Dat 
wil ik graag aanhouden, ook al 
zijn we bijna altijd op de boot. 
Ook voor mijn kinderen, die zijn 
nu 15 en 19. Van de vaartoch-
ten worden we niet rijk, we zijn 
al blij als we het liggeld en de 
brandstof ervan kunnen betalen. 
Maar we hebben er ontzettend 
veel plezier in. Onze boekhouder 
snapt er niks van, maar voor ons 
is dat het allerbelangrijkste.”

Meer info:
www.medusamaritiem.com

Drie dagen rond het eiland varen, wind in je haren, zon op je gezicht en slapen op het dek, onder de sterren. Dat kan bij Joke en Ron op de Medusa F.

Joke Fröberg werd in een klap verliefd op de Medusa

ls HR manager had 
Joke Fröberg uit 
Scherpenisse niet 

echt ervaring met varen. 
,,Een enkele keer in een 
kano, dat was het wel”, 
lacht ze. Toch werd ze 
in één klap verliefd op 
de oude, nog geklonken 
sleepboot Medusa F. ,,De 
beslotenheid van een boot, 
een heel eigen wereldje, in 
combinatie met de weids-
heid van het water en de 
vrijheid van het varen; dat 
deed ‘t ‘m voor mij.”

A

Slapen op 
de golven 
met uitzicht 
op de sterren

Ron Mulder. Ron heeft een jacht-

water hield Ron een 
website in de gaten, 

maar ik 

stond al te zwijmelen op het dek. 

HemelVaart 
hadden we 
een boot vol 
vrouwen en 
de geplande 
ErVaartocht 
is helemaal 
gericht op 
yoga en 
meditatie. 
Heer-
lijk toch, 
mediteren 
met de 
wind in je 

zon op je gezicht. Wat wil je 
nog meer?! Een vriendin van me 

’Ik vind het altijd 
leuk om nét iets 
extra’s te doen’

Slapen op 
de golven 
met uitzicht 
op de sterren
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Het adres voor 
banden, velgen 
en uitlijnen.

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8u30 tot 17u00
Zaterdag van 09u00 tot 12u00

Kruisakkers 1
4613 BV  Bergen op Zoom
0164-252192
bergen.op.zoom@donckers.be

Bij autobedrijf Eskes kunt u terecht voor:

-  Nieuwe auto’s

-  Alle merken

-  Occasions

-  Onderhoud alle merken

-  APK-keuring

-  Autoschade

-  Airco onderhoud

-  Winter en Zomerbanden 

   levering tegen messcherpe

 prijzen

-  Winterbanden opslag

- Uitlijnen auto

-  Bovag garantie

-  Bovag Autoverzekering

-  Lease en financiering incl. 

Private Lease mogelijkheden

-  Aankoopkeuringen

-  Bemiddeling zoek-

 opdrachten gebruikte of 

nieuwe auto
De beste basis voor uw wooncomfort

*   VLOERTEGELS

*   WANDTEGELS

*   VLOERVERWARMING

*   VAKKUNDIG LEGGEN

Meer dan 
120 soorten 

PARKETLOOK-
TEGELS 

v.a. 29,50 per m2

I.v.m. corona is showroombezoek van maandag t/m zaterdag mogelijk 
na telefonische afspraak

Steenbergseweg 65   |   4664 RV  Lepelstraat   |   0164 - 68 75 08   |   www.tegelhandelbosch.nl

Volkswagen Lupo 1.4 TDI, grijs, 2004, 358.146 km. nw APK €    950,-

Toyota Aygo 1.0-12V, sport, airco, 5drs, lm, grijs, 2009, 154.356 km €  3.950,-

Fiat Panda 1.2, airco, hoge instap, blauw, 2011, 103.207 km €  4.250,-

Citroen C1 1.0-12V, airco 3-drs, rood, 2011, 90.240 km  €  4.550,-

Citroen Xsara Pic. 1.6i-16V, airco, trekh, grijs, 2010, 149.765 km €  4.950,-

Nissan Note 1.4, airco, lm, nwstaat, grijs, 2008, 142.566 km €  4.950,-

Volkswagen UP 1.0, stuurb, 3-drs, zwart, 2012, 172.000 km €  4.950,-

Skoda Citigo 1.0, airco, navi, lm, radio-CD, groen, 2013, 114.000 km €  5.650,-

Peugeot 107 1.0, 5-drs, airco, stuurb, nwstaat, blauw, 2013, 93.766 km €  5.650,-

Chevrolet Spark 1.0 16V, bifuel, airco, stuurb, groen, 2012, 61.682 km €  5.950,-

Opel Corsa 1.4 16V, Ecc, navi, 16”lm, halfleer, grijs, 2011, 112.847 km €  6.950,-

Renault Clio 0.9 TCe, 5-drs, lm, zilver, 2012, 68.097 km €  7.950,-

Opel Astra 1.7 CDTi, sport, airco, 17”lm, navi, blauw, 2013, 134.751 km €  6.950,-

Fiat 500C 1.2, CABRIO, airco, navi, lm, PDC, blauw, 2012, 17.705 km €  8.950,-

VW Golf VI 1.4 TSI, stat, airco, PDC, trekh, zwart, 2010, 116.649 km €  8.950,-

Ford Focus 1.0, airco, 5-drs, Ecc, lm, grijs, 2013, 67.696 km €  9.450,-

Citroen C3 1.2, airco, nwstaat, grijs, 2016, 50.317 km €  9.450,-

Seat Ibiza 1.2, airco, led xenon, PDC, nwstaat, wit, 2014, 57.096 km €  9.550,-

Fiat Doblo Cargo, airco, nieuwstaat, antraciet, 2019, 37.551 km €  9.950,-

Renault Clio 0.9 TCe, airco, navi, 17”lm, keyless, blauw, 2015, 17.271 km € 11.950,-

Seat Leon 1.2 TSI stat., airco, LED, navi, PDC, zwart, 2015, 128.017 km € 13.950,-

Volkswagen Golf VII 2.0 TDI, 5-drs, xenon, PDC, grijs, 2015, 67.000 km € 16.950,-

Nissan Qashqai 1.6 dCi, AUTOMAAT, lm, navi, grijs, 2014, 80.159 km € 18.950,-

Nieuw binnen:

Volkswagen EOS, CABRIO, airco, lm, 2010 + 2011, 67.000 km  n.o.t.k.

Fiat Qubo 1.4, airco, zwart, 2013, 38.000 km  n.o.t.k.

Alle auto’s zijn voorzien van een N.A.P. rapport!
+ 3/6/12 maanden GARANTIE!

Voor meer auto’s kijk op www.autoworkshop.nl

   

Pluimpotweg 12-14    |    4695 RS  Sint-Maartensdijk    |    T 0166-664467 
autowork@zeelandnet.nl    |    www.autoworkshop.nl

Mercedes Vito wit 2016, 1e eig, 90.000 km, airco, lm, trekh.
 Prijs n.o.t.k.

BOVAG

NIEMANTSVERDRIET N�A�P�
Nationale Auto Pas

Paasdijkweg  2  |  4693 RE  Poortvliet
T: 0166 - 61 26 80  |  E: paasdijkauto@hetnet.nl

WWW.NIEMANTSVERDRIETAUTO.NL

BMW 118i 
airco 
(6 versn.!)
2006 / 1225 kg
185.800 km
Blauw metallic
Benzine / 5-deurs
Handgeschakeld (6)  € 6.750,-

Ford Ka 1.2 
airco
2010 / 840 kg
52.040 km
Blauw metallic
Benzine / 3-deurs
Handgeschakeld (5)

 € 4.995,-

Ford Transit 
2.2 Pick-Up + 
kraantje!!!
2012
79.960 km!!!
Wit
Diesel / 155 pk
Handgeschakeld (6)   € 13.450,-

Nissan Navara 
King-Cab 2.5 
DCI 4x4
2013/ DUB. CA-
BINE! 195.560 km
Zwart metallic
Diesel / 190 pk
Handgeschakeld (6)   € 16.950,-

Ook Private Lease nieuwe en gebruikte auto’s. Let op: geld lenen kost geld!
excl btw excl btw
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Aardappels vormen een belangrijk 
deel van het assortiment. Geluk 
biedt verschillende rassen aan, 
hoofdzakelijk eigen teelt. , ,Maar 
we kopen ook nog bij’’, vertelt Lars 
Geluk, die het bedrijf samen doet 
met zijn broer Ard. , ,En dit jaar 
zijn we begonnen met geschrapte 
krieltjes en gesneden friet, 
vacuümverpakt. Dat loopt goed.’’ 
Hij merkt ook dat steeds minder 
klanten nog zakken van 25 of 10 
kilo meenemen. Daar wordt op 
ingespeeld met een verpakking 
van 2,5 kilo. Bovendien wordt 
gaandeweg overgeschakeld van 
kunststof op papieren zakken. , ,Er 
wordt naar gevraagd.’’

Karnemelkspot
De familie Geluk verkoopt al zeker 
25 jaar aardappelen aan huis, 
de boerderij Karnemelkspot aan 
de Oud Vossemeersedijk. , ,Daar 
kwamen gaandeweg producten 
bij en in de achterste schuur werd 

een soort winkeltje gemaakt’’, 
schetst Lars. In 2005 is een 
nieuwe schuur gebouwd, mét een 
verkoopruimte. , ,Daar is vier jaar 
geleden de automaat geplaatst. 
Zeven dagen in de week kunnen 
klanten er van 8 uur ’s morgens 
tot 8 uur ’s avonds terecht.’’ Op 
vrijdag en zaterdag gaat de tus-
senwand open, en dan is er sprake 
van een winkel met bediening. 
, ,Mijn moeder is daarmee gestopt. 
Ard en ik zijn hier in de schuur, 
en mijn vader. Met zijn drieën 
gaat het prima om ook de winkel 
bij te houden.’’ Lars vindt die een 
meerwaarde hebben voor het 
akkerbouwbedrijf. , ,Je haalt er en-
kele schakels van de handel mee 
uit de keten van producent naar 
consument.’’ 
Op het bedrijf worden ook aard-
appels gesorteerd en verpakt, 
voor levering aan groentezaken 
en boerderijwinkels. , ,We hebben 
een eigen vrachtwagen om ze 

af te leveren. En van die klanten 
brengen we dan weer producten 
mee die we in onze eigen winkel 
verkopen.’’ Vooral aardbeien en 
asperges (voor die laatste is het 
seizoen weer voorbij) zijn in trek. 
, ,En de kersen komen van mijn 
zus in Steenbergen.’’ Appels, peren 
en walnoten, maar ook eieren, 
stroopwafels en gevulde koeken 
liggen in de winkel.

Fietsoversteek 
De klanten komen overal vandaan, 
merkt Lars. En in de coronatijd is 
het drukker dan ooit. , ,De eerste 
weken na de lockdown stond hier 
auto aan auto op het terrein. Er 
gaat het dubbele weg van nor-
maal, onvoorstelbaar.’’ Mocht de 
klantengroei structureel blijken te 
zijn, dan gaan de broers bekijken 
hoe het verder moet.
De boerderijwinkel ligt gunstig, 
vlakbij de provinciale weg. Pro-
blematisch is de oversteek voor 

grarische producten 
uit de directe om-
geving vormen het 

aanbod in de boerderijwin-
kel van Geluk Agro tussen 
Oud-Vossemeer en Tholen. 
Alle dagen van de week 
kunnen klanten de aardap-
pels en het fruit zelf uit de 
aanwezige automaat halen, 
daarnaast is er op vrijdag 
en zaterdag bediening in 
de winkel. 

A

Thoolse boeren verkopen hun streekproducten bij de boerderij

’De winkel heeft meerwaarde

voor ons akkerbouwbedrijf’

De broers Lars (rechts) en Ard Geluk in de verkoopruimte, met rechts de automaat.

Streekproducten 
De winkel van de broers Geluk is één van de vele boerderijwin-
kels op Tholen. Op de website Eilandtholen.nl is een totaalover-
zicht te vinden van plekken waar streekproducten langs de kant 
van de weg worden aangeboden. De ene keer is het een heuse 
zaak, de andere keer een eenvoudige stalling met bijvoorbeeld 
komkommers. Allemaal verse producten van het Thoolse land. 
www.eilandtholen.nl/streekproducten.

klanten die op de fiets komen. 
Maar dat gaat veranderen, zegt 
Lars. , ,De provincie gaat een 
oversteekplek aanleggen op de 
dijk, met een stukje gescheiden 
fietspad. Het is afwachten wan-

neer dat zal gebeuren, maar we 
hopen natuurlijk dat het meer 
klanten aan trekt.’’
Neem eens een kijkje op:
www.eilandtholen.nl/
streekproducten.

Diverse soorten aardappelen, verse friet en krieltjes, uien, eieren, 
kersen, aardbeien en nog veel meer! 
 
Boerderijautomaat 7 dagen per week geopend van 08.00 tot 20.00
Winkel geopend op vrijdag 08.00 tot 17.30 en zaterdag 08.00 tot 
16.00
 

Oudvossemeersedijk 7 - Oud-Vossemeer
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De drogist met aandacht.

DA DROGISTERIJ MAJA

Ring 2, 4697 EC Sint-Annaland
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*Sparen kan t/m 
31 december 2020

Wilt u ook stoffen op uw verkoping? 

Of bij u thuis een stoffenparty? 

Neem dan contact op met: 

Corrie’s Verstelwerk en Stoffenhandel, 

tel. 06 - 25 27 35 74, e-mail: corriesstoffen@hotmail.nl

Groot assortiment 
modestoffen, wol, 
fournituren enz.

Toeristen en Tholenaren gaan natuurlijk naar:

Bij inlevering van deze bon 
in juli en augustus

30% 
KORTING 

OP DE ZOMERCOLLECTIE

Ooststraat 2  •  Sint-Annaland

Van Vossen Diervoeders v.o.f.
F.M. Boogaardweg 19, 4697 GM Sint-Annaland 
Tel: 0166-657004 / 06-31779759            
Email: info@vanvossendiervoeders.nl / 
bestel@vanvossendiervoeders.nl 
Website: www.vanvossendiervoeders.nl 

Groot assortiment (diepvries)voer 

+ benodigdheden voor uw hond & kat 

en overige huis- en hobbydieren

OP THOLEN WEKELIJKSE BEZORGING

Overduidelijk 
financieel advies van Overbeeke

T: 088 – 730 77 00  •  E: info@overbeeke.nl  •  I: www.overbeeke.nlVolg ons online!

Vestiging Tholen
Oudelandsestraat 9

Vestiging Steenbergen
Kaaistraat 6

Vestiging Sint-Annaland
Raiffeisenstraat 2

Bij Overbeeke kunt u terecht voor een compleet overzicht van uw 
financiële gegevens. Of het nu gaat over betalen en sparen, uw 
hypotheek, particuliere of zakelijke verzekeringen of een zorgeloos
pensioen. Overbeeke staat als financieel adviseur garant voor een 
deskundig, onafhankelijk advies, met een persoonlijke aanpak in 
begrijpelijke taal.

Weet u achter de oplossing van bovenstaande rebus te komen? 
Geef de oplossing onder vermelding van uw voor- en achternaam 
en telefoonnummer aan ons door via info@overbeeke.nl 
De winnaars worden 31 juli a.s. bekendgemaakt.
Onder de winnaars worden de volgende prijzen verloot:
1e prijs: BBQ
2e prijs: opblaaskrokodil
3e prijs: monopoly reisspel

-k
o=d

-u
s=d

g=d
z=n -s u=e!

sum+

-i

ra=e-n

+pera+

v=t er=t! -b on=it -i

10
s+

Los de rebus 
op en win!

VERKOOP – INRUIL - REPARATIE – ONDERHOUD

Dekker  Mar ine  -  S in t  Anna land  -  Te l  0166 -  65  24  54  -  www.dekkermar ine .n l

INBOORD EN OUTBOARD SERVICE 
MET EIGEN SERVICESTEIGER

Dealer van Honda en
Mercury outboard,

Ranieri, Tinn Silver, Rigiflex
en Quicksilver boten.
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Hoogwaterstanden
Do 16 juli 0.27 - 13.02
Vr 17 juli 1.27 - 14.02
Za 18 juli 2.27 - 14.52
Zo 19 juli 3.17 - 15.42
Ma 20 juli 4.02 - 16.27
Di 21 juli 4.47 - 17.12
Wo 22 juli 5.32 - 17.52
Do 23 juli 6.17 - 18.37
Vr 24 juli 7.02 - 19.17
Za 25 juli 7.47 - 20.02
Zo 26 juli 8.32 - 20.47
Ma 27 juli 9.27 - 21.42
Di 28 juli 10.22 - 22.42
Wo 29 juli 11.27 - 23.47
Do 30 juli 12.32 - --.--
Vr 31 juli 1.02 - 13.42
Za 1 aug. 2.12 - 14.52
Zo 2 aug. 3.17 - 15.47
Ma 3 aug. 4.12 - 16.37
Di 4 aug. 4.57 - 17.17
Wo 5 aug. 5.37 - 17.57
Do 6 aug. 6.17 - 18.32
Vr 7 aug. 6.57 - 19.07
Za 8 aug. 7.32 - 19.37

Zo 9 aug. 8.02 - 20.12
Ma 10 aug. 8.37 - 20.42
Di 11 aug. 9.12 - 21.22
Wo 12 aug. 9.52 - 22.12
Do 13 aug. 10.47 - 23.17
Vr 14 aug. 12.02 - --.--
Za 15 aug. 0.37 - 13.17
Zo 16 aug. 1.52 - 14.27
Ma 17 aug. 2.57 - 15.17
Di 18 aug. 3.47 - 16.07
Wo 19 aug. 4.32 - 16.52
Do 20 aug. 5.17 - 17.37
Vr 21 aug. 5.57 - 18.17
Za 22 aug. 6.42 - 18.57
Zo 23 aug. 7.27 - 19.42
Ma 24 aug. 8.12 - 20.27
Di 25 aug. 8.57 - 21.17
Wo 26 aug. 9.52 - 22.12
Do 27 aug. 10.52 - 23.17
Vr 28 aug. 12.07 - --.--
Za 29 aug. 0.42 - 13.32
Zo 30 aug. 2.07 - 14.47
Ma 31 aug. 3.12 - 15.37

De veerboten van Frisia hebben in verband met het coronavirus hun vaartijden drastisch aan 
moeten passen. De pont van Gorishoek naar Wemeldinge en Yerseke kan Wemeldinge momen-
teel niet aandoen. Daar is geen mogelijkheid om elkaar op anderhalve meter afstand te pas-
seren. Daarom vaart de pont alleen van Gorishoek (achter brasserie de Zeester) naar Yerseke 
en wel op dinsdag, vrijdag en zondag. Vertrek vanuit Gorishoek om elf uur, kwart over drie en 

vijf uur. Als het getijde het toelaat, vertrekt om één uur een 
zeehondensafari.
Van Sint-Annaland naar Zierikzee: dinsdag om negen uur en 
om half vier vanuit Zierikzee weer terug naar Sint-Annaland 
(aankomst vijf uur). Fietsen mogen hierbij mee worden geno-
men, maar er is beperkt ruimte.
Voor elke vaart geldt: het is noodzakelijk online te reserveren 
via www.frisiarondvaarten.nl. Op deze website vindt u tevens 
de meest actuele informatie.
Ook vanaf Anna Jacobapolder vaart tot en met 29 augustus 
een pont. Deze gaat naar Zijpe (Bruinisse). De pont vaart op 
zaterdag en zondag om kwart over tien, elf uur, kwart voor 
twee, kwart over drie en kwart over vijf, vertrek aan de Rijks-
weg 5 in Anna Jacobapolder. Vanaf Zijpe gaat de pont om tien 
uur, kwart voor elf, half twee, drie en vijf uur. Vooraf reserveren 
is verplicht. Bij twijfelachtig weer bellen naar 06 23791870. 

Vaartijden pontje aangepast in coronatijd

’Een met de natuur, 
in de kruidentuin’
Bij landschapscamping Kruytenburg kunnen bezoekers rondsnuffelen in de grote 
kruidentuin. ,,Verbaas je tijdens een bezoek hoeveel verschillende kruiden er 
staan, hoe ze bloeien en hoe lekker ze ruiken”, zegt Mart van Nieuwenhuijzen. 
,,Het is een lust voor het oog. Je voelt je één met de natuur.” Het zijn bij elkaar 
wel honderden kruiden en tientallen bijzondere, vergeten groenten. Het is ook 
mogelijk om rondleidingen te krijgen. Van Nieuwenhuijzen verwijst daarna naar 
het zonnige terras. De kruiden worden bovendien gebruikt in de gerechten van 
de Eeterij. Kaartjes voor de kruidentuin zijn te halen bij de receptie en de Eeterij. 
Meer informatie: www.kruytenburg.nl

enieten van de vrij-
heid op het water 
van de Ooster-

schelde. Dat is wat Tim en 
Nancy Arkesteijn-Westdorp 
uit Sint-Annaland tegen-
woordig graag doen. Ze 
kochten begin dit jaar een 
boot en hadden door de 
coronacrisis veel tijd om er 
mee op uit te gaan. Hoewel 
dichtbij huis, lijkt het op 
zonnige dagen net alsof ze 
op vakantie zijn.  

Thuis, maar toch een 
             vakantiegevoel 

G

Het weer was de afgelopen twee 
weken niet zo super, toch hebben 
Tim en Nancy tijdens de zwaarste 
coronabeperkingen veel mooie 
dagen gehad om te varen. Er was 
bovenal veel tijd. Alles behalve 
werk ging niet door. ,,Je zou 
achteraf kunnen zeggen dat dat 
fi jn was”, vertelt Tim. ,,Met Pasen 
of Koningsdag was je anders met 
familie en vrienden. Nu zijn we 
gaan varen.” De boot heeft niet 
voor niets al twintig draaiuren in 
een paar maanden. Tim: ,,Je gaat 

er makkelijk mee weg. We wonen 
vlakbij de haven. Als ik om half 
zeven thuis kom en we snel eten, 
kunnen we daarna nog een rondje 
doen.” Op volle snelheid is de ha-
ven van Zierikzee maar 25 minuten 
ver weg. ,,Op een zaterdagavond 
zou je er uit eten kunnen gaan en 
voor het donker thuis kunnen zijn”, 
zegt Nancy. 
Tijdens hun huwelijksreis, vorig 
jaar op het eiland Mauritius, voeren 
ze mee op een boot om dolfi jnen 
te spotten. Tim heeft eerder boot-
jes gehad en na dat reisje met de 
dieren ging het kriebelen. Eenmaal 
thuis, begonnen hij en Nancy 
meteen met studeren: ze haalden 
allebei hun vaarbewijs 1 en 2. 

Verfi jnd afgewerkt
Het jonge stel heeft de boot 
aangeschaft bij Dekker Marine op 
het eigen dorp. Tim heeft nog als 
monteur gewerkt bij het auto- en 
watersportbedrijf. De boot van 
het type Ranieri is de eerste van 
die lijn die in Nederland verkocht 
is. , ,Er is een hap uit de bodem. 
Daarmee komt de boot sneller in 
plané”, vertelt Tim. Dan komt de 

neus boven het water uit en lijkt 
de boot over het water te zweven. 
Daardoor kan hij ook sneller va-
ren. ,,Je ziet aan allerlei details dat 
de boot verfi jnd is afgewerkt. Het 
is echt een fantastisch ding.” Het 
vaartuig is bijna zes meter lang 
en met een motor van honderd pk 
kan er wel een topsnelheid van 
zeventig kilometer per uur worden 
gehaald. Dat is aardig hard op het 
water. ,,Een prima snelheid”, vindt 
Tim. 
Helemaal naar hun zin was de 
boot nog niet. Het stel vond dat 
twee boxen niet genoeg waren 
om hun favoriete muziek goed 

over te brengen. Daar zijn de no-
dige uren aan besteed. Tim heeft 
dat zelf gedaan. ,,Het is best span-
nend om een zaag in een nieuwe 
boot te zetten.” Het resultaat mag 
er zijn. Met vier speakers en sub-
woofer is de muziek zeker goed te 
horen. ,,Toen we bij de haven van 
Sint Philipsland voeren, kreeg ik 
appjes van vrienden die vroegen 
of het ietsje zachter kon. Je kan er 
zeker een feestje op bouwen.” Ook 
tijdens het varen is de muziek luid 
en duidelijk te horen. ,,Dat had je 
met twee speakers nooit gehad.”
Om een vaste stek in de jachtha-
ven te krijgen, zijn Tim en Nancy 

lid geworden van de watersport-
vereniging Sint-Annaland. Dat 
er veel leden van elders komen, 
vinden ze eigenlijk zonde. Tim: 
,,Hopelijk worden er meer Setal-
landers lid.’’

Prettige haven
Wij vinden dit een prettige haven. 
En we wonen er vlakbij. Als het 
waait dan horen we de masten in 
huis.” Nancy: ,,Als we niet zo dicht-
bij konden liggen, weet ik niet of 
we het wel gedaan hadden. Het 
is zo fi jn. Als je goed weer hebt, 
dan hoef je niet eens weg voor 
vakantie.” 
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• Oesterdam Resort
 Oesterdam 3, 4691 PV, Tholen
 www.oesterdam.nl, 0166-604697
• Landschapscamping Kruytenburg
 Kruytenburgseweg 4,  4693 RC, Poortvliet 
 www.kruytenburg.nl, 0166-612403
• Vakantiepark de Striene
 Van der Slikkeweg 2, 4693 PE, Poortvliet
 www.vakantieparkdestriene.nl, 0166-600281
• Camping Gorishoek
 Gorishoeksedijk 25, 4694 PJ, Scherpenisse
 www.gorishoeksehoeve.nl, 0166-662457
• Vakantiepark De Zeeuwse Parel
 Geertruidaweg 3, 4694 PH,  Scherpenisse
 www.vakantiepark-dezeeuwseparel.nl, 0166-662727
• Camping de Zeester
 Gorishoeksedijk 33, 4694 PJ, Scherpenisse 
 www.campingdezeester.nl, 0166-663292
• Camping de Hoeve
 Havenweg 3, 4694 PK, Scherpenisse
 www.gorishoeksehoeve.nl, 0166-664317
• Camping de Muie,
 Kastelijnsweg 20, 4695 RB, Sint-Maartensdijk
 www.campingdemuie.nl, 0166-662840
• Mini Camping Klinkenoord
 Heideweg 3, 4695 PG,  Sint-Maartensdijk
 www.klinkenoord.nl, 0166-692423
• Camping Stavenisse
 Scheldeweg 3, 4696 RG, Stavenisse
 www.campingstavenisse.nl, 0166-692535
• Camping Irenehoeve
 Keetenweg 4a, 4696 PD, Stavenisse
 www.coopirenehoeve.nl, 0166-692398
• Recreatiepark Oud Kempen
 Buurtweg 3-5, 4696 RV, Stavenisse
 www.oudkempen.webs.com, 0166-692440
• Camping ‘t Oude Dorp
 Keetenweg 10, 4696 PD, Stavenisse
 www.campingtoudedorp.nl, 0166-692421
• Chaletpark Krabbenkreek
 Nieuwelandseweg 2, 4697 RK,  Sint-Annaland
 www.chaletparckrabbenkreek.com, 06-34562090
• Mini Camping De Bloementuin
 Nieuwelandseweg 3, 4697 RK  Sint-Annaland
 www.minicamping-de-bloementuin.nl, 06-51168392
• Bed en Brood Tholen
 Markt 24, 4691 BX, Tholen
 www.bedenbroodtholen.nl, 06-54328834 
• B&B Waterfront Tholen
 Schelde-Rijnweg 36, 4691 TB, Tholen
 www.waterfronttholen.nl, 0166-607372

• Kettinghoeve Logies
 Kettingdijk 5, 4691 PE Tholen
 www.kettinghoeve.nl  06-30429942
• Hotel Restaurant Zeeland
 Kaaij 6, 4691 EE, Tholen
 www.hotelzeeland.nl, 0166-604297
• Pipowagen Logeren bij Jo
 Van der Slikkeweg 2, 4693 PE,  Poortvliet
 www.pipowagenlogerenbijjo.nl, 06-43120720
• B&B De Klaproos,
 Stoofstraat 9, 4693 BA, Poortvliet
 www.klaproospoortvliet.nl, 0166-850441 
• B&B De Nieuwe Stal
 Gorishoeksedijk 15, 4694 PJ, Scherpenisse
 www.bedbreakfastdenieuwestal.nl, 06-51877231 
• Groepsaccommodatie De Punt
 Gorishoeksedijk 35, 4694 PJ, Scherpenisse
 www.brasserie-dezeester.nl, 0166-667474 
• Bij de Weel
 De Tweede Dijk 3, 4695 PD, Sint-Maartensdijk
 www.de-zeeuwse-dijk.nl, 06-53845668 
• Het Koekoeksnest
 Koekoeksweg 8, 4695 RP, Sint-Maartensdijk
 www.hetkoekoeksnest.eu, 0166-785026 
• Hotel KOM!
 Markt 58, 4695 CH, Sint-Maartensdijk
 www.hotelkom.nl, 0166-663000 
• B&B Familie Bos
 Poststraat 3 a, 4696 BA, Stavenisse
 www.plattelandvakantie/nl/zeeland/stavenisse, 0166-697429
• B&B T Hoge Uus
 Veerweg 2, 4696 RL, Stavenisse
 www.thogeuus.nl, 0166-697346

• Homestay Stavenisse
 Voorstraat 26, 4696 BK, Stavenisse 
• De Thoolse Parel
 Oudelandsedijk 1, 4696 RS, Stavenisse
 www.dethoolseparel.nl, 06-49888025
• Oosterschelde Chalets Zeeland
 Nieuwelandseweg, 4697 RK,  Sint-Annaland
 www.oosterscheldechaletszeeland.com,  06-14345629
• Havenzicht Vakanties
 Nieuwelandseweg, 4697 RK, Sint-Annaland
 www.havenzichtvakanties.nl, 06-83220933
• B&B Punta Laguna
 Havenweg 8, 4697 RL, Sint-Annaland
 www.punta-laguna.nl, 0166-760003
• Huisje Vogelenzang
 Molendijk 52, 4697 EV, Sint-Annaland
 www.huisjevogelenzang.nl, 06-19830022 
• De Wanahoeve
 Molendijk 37, 4697 RJ, Sint-Annaland
 www.wanahoeve.nl, 06-50912440
• Vakantieappartementen L’Ancora
 Havenplein 19, 4697 EM,  Sint-Annaland 
• Hotel Oosterschelde
 Rijksweg 5, 4675 RB, Sint Philipsland
 www.hoteloosterschelde.nl, 0167-576046 
• Slapen en Ontbijten
 Krabbenkreekstraat 8, 4675 AZ, Sint Philipsland
 www.slapenenontbijten.com, 06-52245184
• Gankelhoeve
 Gankelweg 1, 4698 PC, Oud-Vossemeer
 www.gankelhoeve.nl, 06-28772431

Fietsverhuur

• Tweewielercentrum Tholen 
 Eendrachtsweg 3-5,  4691 EH, Tholen
 www.tweewielercentrumtholen.nl,  0166-606300
• Fietstransferium Kruytenburg
 Kruytenburgseweg 4, 4693 RC, Poortvliet
 www.kruytenburg.nl,  0166-612403

Verblijfsmogelijkheden

• Bowling de Thoolse Brug
 Stevinweg 1a,  4691 SM, Tholen
• Wegwijs Lokaal
 Markt 1,  4695 CE, Sint-Maartensdijk
• Streekmuseum De Meestoof
 Bierensstraat 6, 4697 GE, Sint-Annaland
• Chaletpark de Krabbenkreek/Brasserie 
 de Deu-Braek, 
 Nieuwlandseweg 2, 4697 RK, Sint-Annaland
• Grand café Met Shmaak, 
 Voorstraat 41, 4675 CA Sint Philipsland

• Gorishoek – Yerseke  (Frisia)
 www.frisiarondvaarten.nl, 06-53470330
• Anna-Jacobapolder - Bruinisse (Diana Alfina v/h WR 92)
  06-23791870
• Sint-Annaland - Zierikzee (Frisia)
 www.frisiarondvaarten.nl, 06-53470330

Toeristische Informatiepunten 
Tholen

Overzicht Pontjes

www.eilandtholen.nl



juli 2020 THOOLSE ZOMERKRANT, SPECIALE UITGAVE VAN DE EENDRACHTBODE 11

Sint Philipsland

Grand café Met Shmaak
Voorstraat 41, 4675 CA, Sint Philipsland
www.metshmaak.nl, 0167-572436

Het Frietkot
Voorstraat 28, 4675 CB, Sint Philipsland
0167-576094

Restaurant ‘t Veerhuis
Rijksweg 5, 4675 RB, Sint Philipsland
www.restaurantveerhuis.nl, 0167-576046

Restaurant Smaek
Gorishoeksedijk 25, 4694 PJ, Scherpenisse
www.restaurantsmaek.nl, 0166-662457

Nieuw Eiland Tholen
Spuidamstraat 14-16, 4694 CK, Scherpenisse
www.nieuweilandtholen.nl, 0166-663785

Brasserie de Zeester
Gorishoeksedijk 35, 4694 PJ, Scherpenisse
www.brasserie-dezeester.nl, 0166-667474

De Schuur van Poortvliet
Kruytenburgseweg 1, 4693 RC, Poortvliet
www.deschuurvanpoortvliet.nl, 06 12096594

Kantine de Striene
Van der Slikkeweg 2, 4693 PE, Poortvliet
06-24997545

Eeterij
Kruytenburgseweg 4, 4693 RC, Poortvliet
www.kruytenburg.nl, 06-12892530 

Brasserie by Bouman
Poortvliet, Paasdijkweg 33, 4693 RE, Poortvliet
www.woonboulevardpoortvliet.nl, 0166 619222

Oud-Vossemeer
Café de Hoop
Ring 13, 4698 AG, Oud-Vossemeer
www.cafe-dehoop.nl, 0166-677819

Cafetaria de Ring
Ring 32, 4698 Ah, Oud-Vossemeer
0166-67558

Brasserie Huys van Roosevelt
Raadhuisstraat 13, 4698 AJ Oud-Vossemeer
www.huysvanroosevelt.nl, 0166-769019

Eetcafé Hart van Tholen
Markt 11, 4691 BX, Tholen
www.hartvantholen.nl, 0166-604845

Cafe Old Friends
Hoogstraat 18, 4691 CB, Tholen
Facebook, 0166-604555

Hof van Holland
Kaaij 1, 4691 EE, Tholen
www.restauranthofvanholland.nl, 0166-602590

Brasserie Kaeswienkeltje
Kaaij 3, 4691 EE, Tholen
www.kaeswienkeltje.nl, 0166-603018

Hotel Restaurant Zeeland
Kaaij 6, 4691 EE, Tholen
www.hotelzeeland.nl, 0166-604297

Nellies Private Dining
Oudelandsedijk 6, 4691 RT, Tholen
06-34379436

Oesterdam Dining & Lounge - Marina Beachclub
Oesterdam 3, 4691 PV, Tholen
www.oesterdam.nl, 0166-604697

T-Tuin ‘t Ouweland
Oudelandsedijk 20, 4691 RR, Tholen
www.ttuinouweland.nl, 0166-603431

Bowling en Eeterij de Thoolse Brug
Stevinweg 1 A, 4691 SM, Tholen
www.bowlingdethoolsebrug.nl, 0166-600226 

Tholen

Poortvliet

Scherpenisse

Hap & Tap ‘t Scheld
Scheldeweg 3, 4696 RG, Stavenisse
www.campingstavenisse.nl, 0166-692535

‘t Packhuys Eten + Drinken
Stoofdijk 13, 4696 RK, Stavenisse

Cafe de Kleine
Stoofdijk 11, 4696 RK, Stavenisse
0166-697464

Eetcafé Oud Kempen
Buurtweg 3, 4696 RV, Stavenisse
www.oudkempen.webs.com, 0166-682440

Stavenisse

Sint-Maartensdijk
Partycentrum Haestinge
Sportlaan 2d, 4695 BA, Sint-Maartensdijk
www.partycentrumhaestinge.nl, 0166 662865

Snackbar-Eetcafe Fanny
Markt 28, 4695 CG, Sint-Maartensdijk
0166-662510

Pizzeria-shoarma Ali
Kaaistraat 15, 4695 CJ, Sint-Maartensdijk
www.pizza-ali.nl, 0166-663089

Happerij Paal Nul
Kastelijnsweg 20, 4695 RB, Sint-Maartensdijk
www.campingdemuie.nl, 0166-662840

Café Bar De Buurvrouw
Haven 27, 4695 CN, Sint-Maartensdijk
0166-662032

Sint-Annaland

’ ’
KOMT U 
gezellig

eten 
drinken?bi

j o
ns &

Cafe An de Slôôve
Havenplein 9, 4697 EM, Sint-Annaland
www.cafeandesloove.nl, 0166-654541

Bistro ’t Baeken
Molendijk 6, 4697 ET, Sint-Annaland
www.bistrotbaeken.nl, 0166-653262

Krokant aan ’t Strand
Havenweg 8, 4697 RL, Sint-Annaland
www.packhuys-stavenisse.nl, 0166-692597

Restaurant Buutengaets
Havenweg 12, 4697 RL, Sint-Annaland
www.buutengaets.nl, 0166-652634

Brasserie de Deu-Braek
Nieuwlandseweg 2, 4697 RK, Sint-Annaland
www.dedeubraek.nl, 06-40478103

Cafetaria Big Snack Taba,
Voorstraat 2, 4697 EK, Sint-Annaland
0166-653692
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• Marcel van Tienen
 Bakstraat 11, 4691 EA, Tholen, www.marcelvantienen.nl
• Tits van den Ende- Atelier Het Steenen Kruis

Postweg 15, 4691 PG, Tholen, www.tjits.exto.nl
• Kunstkamer Holland Huis

Laban Deurloostraat 28, 4694 BR, Scherpenisse, www.kkhh.nl
• Martin Hoevenaars Mime

Laban Deurloostraat 28, 4694 BR, Scherpenisse www.mawihodi.nl
• Atelier Puck Meijer

Haven 6, 4695 CP, Sint-Maartensdijk, Facebook: Atelier Puck Meijer
• Victor van de Lande

Molendijk 39, 4675 RB, Sint-Annaland, www.lande.exto.nl
• Atelier Ingewikkeld

Hoenderweg 21, 4697 BE, Sint-Annaland, www.ingewikkeld.eu
• De Maekerie

Hoenderweg 55, 4697 BG, Sint-Annaland, www.demaekerie.nl
• Atelier Josje Verton

Sluisweg 8, 4675 RS, Sint Philipsland, www.josjeverton.nl
• Kunstwerkplaats Art-co

Marehoekstraat 29, 4698 BR, Oud-Vossemeer, www.art-co.nl
• Atelier Madam

Dorpsweg 9, 4698 RD, Oud-Vossemeer

• Bowling de Thoolse Brug
 Stevinweg 1a, 4691 SM, Tholen
 www.bowlingdethoolsebrug.nl, 0166-600226
• Sportvisserij Hoogerwerf (tevens rondvaarten)

Bergse Diepsluis, Tholen, www.hendrikh.nl, 06-22207658
• Sportvissen en rondvaarten
 Bergse Diepsluis, Tholen, www.salamander2.nl, 06-22668073 
• Zwembad De Spetter
 Zoekweg 4, 4691 HT, Tholen
 www.despettertholen.nl, 0166-602862 
• Willem Bastiaanse Molenmuseum - Molen de Verwachting
 Vlasmarkt 1, 4691 BH, Tholen
 www.molendeverwachtingtholen.nl, 0166-603519 
• Pluktuin Akkerlust
 Nieuwlandseweg 12, 4691 PK, Tholen 

www.pluktuinakkerlust.nl, 06-11107399
• Oesterdam Events 
 (Paintbal, Escaperoom, Buggy rijden, RIB Experience)
 Oesterdam 3, 4691 PV, Tholen
 www.outdoorelements.nl, 0166-604697
• Themarondvaarten en visvaartochten – Zwerver 3
 Bergse Diepsluis, Tholen, www.zwerver3.nl, 06-51452999
• Mariska Hoeve
 Van der Slikkeweg 1, 4693 PE, Poortvliet
 www.mariskahoeve.nl, 06-30343048 
• Kruidentuin Kruytenburg
 Kruytenburgseweg 4, 4693 PC, Poortvliet
 www.kruytenburg.nl, 06-12892530
• Woonboulevard Poortvliet
 Paasdijkweg 33, 4693 RE, Poortvliet
 www.woonboulevardpoortvliet.nl, 0166-619100

• Zwembad Haestinge
 Sportlaan 2, 4695 BA, Sint-Maartensdijk, 0166-663882 
• Oranjekamer
 Markt 1, 4695 CE, Sint-Maartensdijk 

www.vvvzeeland.nl/nl/oranjekamer, 0166-662626 
• Watersnoodhuis Stavenisse
 Voorstraat 42, 4696 BK, Stavenisse
 www.watersnoodhuisstavenisse.nl, 0166-692385
• Zeehonden Safari - Frisia Rondvaarten

Boulevard/Havenweg, 4697 RL, Sint-Annaland
 www.frisiarondvaarten.nl, 06-53470330 
• Enjoy Sailing Zeeland
 Boulevard 1, 4697 BC, Sint-Annaland
 www.enjoysailing.nl, 06-50745560 

• Museum de Meestoof
 Bierensstraat 6, 4697 GE, Sint-Annaland
 www.demeestoof.nl, 0166-652901
• Thoolse Streekproductenveiling
 Langeweg 11, 4697 RE, Sint-Annaland
 www.thoolsestreekproductenveiling.nl, 06-22543787 
• Solexverhuur Tholen
 Nieuwlandseweg 2, 4697 RK, Sint-Annaland
 www.solexverhuurtholen.nl, 0166-851945/06-40478103
• Manege Vosmaer
 Zeedijk 3a, 4698 PG, Oud-Vossemeer
 www.manegevosmaer.nl, 06-10677020
• Roosevelt Informatiecentrum
 Raadhuisstraat 5, 4698 AJ, Oud-Vossemeer
 www.rooseveltoudvossemeer.nl, 06-46613751 

Attracties en Belevingen

Slecht 
     weer tip!

Jachthavens

• Jachthaven Tholen
 Contr’ Escarpe 15, 4691 BB, Tholen, www.wsvdekogge.nl, 0166-606117
• Oesterdam Marina
 Oesterdam 3, 4691 PV, Tholen, www.oesterdam.nl, 0166-604697
• Jachthaven Stavenisse
 Spuihaven, 4696 RX, Stavenisse, www.havenstavenisse.nl, 06-40679288
• Jachthaven Sint-Annaland
 Havenweg 12, 4697 RL, Sint-Annaland, www.wsv-sint.annaland.nl, 0166-653079
• Haven Sint Philipsland
 WSV de Slikleggers, www.wsvdeslikleggers.nl
• Getijdehaven Strijenham – Watersportvereniging Strijenham
 p/a Kreeftenstraat 32, 4691 KR, Tholen, 06-43007965

Overzicht Ateliers
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Tholenaren en toeristen gaan voor 
de lekkerste vis naar Oosterscheldevis

Spastraat 19, 4697 RZ Sint-Annaland
Tel. 06 46 26 62 73 - Peter
Tel. 06 11 88 94 81 - Werner
info@oosterscheldevis.nl

Openingstijden:
vrijdag en zaterdag 10.00 - 18.00 uur

o.a.: 
haring
mosselen
paling
kibbeling
salades salades 

Ieder weekend 
speciale acties

De zeebaars is wat Peter betreft 
het lekkerste stukje vis. Niet voor 
niets is hun bedrijf daar naar ver-
noemd. Voor het vangen van kreef-
ten, paling, tong draaien hij en 
Werner de hand niet om. Behalve 
dat ze aan allerlei horecazaken le-
veren, verkopen ze de verse vis ook 
bij hun afhaal op het industrieter-
rein van Sint-Annaland. 
Vader en zoon zijn zogeheten 
vaste tuigvissers. Ze gebruiken 
geen grote netten zoals kotters. 
,,We laten de bodem onberoerd. 
Het is daardoor duurzame vis-
serij”, zegt Peter. Heel trots zijn 
ze op de Oosterschelde kreeft. 
,,Die is uniek”, vertelt Peter. En die 
classificering is niks overdreven. 
De kreeften uit dit water hebben 
een afwijkend DNA ten op zichte 
van soortgenoten uit bijvoorbeeld 
Noorwegen. 

Seizoensproducten 
Dat zit hem waarschijnlijk in de 
overlevingsdrang van de dieren. 
In het verleden werd de populatie 

door extreme kou gedecimeerd. 
Slechts een select groepje sterke 
kreeften overleefde steeds en 
plantte zich voort. Dat strenge 
winters tot het verleden lijken te 
behoren, is dan ook goed nieuws 

voor de dieren. 
Wat Peter en Werner betreft zijn 
ze een delicatesse. Dat deze 
seizoensproducten maar be-
perkt beschikbaar zijn, vinden ze 
eigenlijk mooi. Het kreeftensei-

zoen loopt doorgaans vanaf eind 
maart tot half juli. Zo mochten de 
kreeften dit jaar tot 15 juli aan 
land worden gebracht. Wat er na 
die tijd nog bij restaurants ligt, is 
dus al eerder gevangen, mits het 

om Oosterschelde kreeft gaat. De 
schaarste geeft het product zijn 
waarde. Peter: ,,Je verkoopt dus op 
den duur nee, maar dat is niet erg. 
Het is er gewoon niet meer en dat 
is geloofwaardig.” 

omenteel zijn het 
drukke tijden voor 
Peter en zijn zoon 

Werner Scherpenisse. Ze 
gaan dagelijks het water 
op om verse vis en schaal-
dieren te vangen. Met de 
platbodem vertrekken ze 
vanuit de haven van Sint-
Annaland naar hun fuiken 
en visstekken. 

M Vader en zoon vissen op 
kreeft, paling en tong 



THOOLSE ZOMERKRANT, SPECIALE UITGAVE VAN DE EENDRACHTBODE14 juli 2020

WELKOM
Voor hapje of  drankje, kort of  lang verblijf

Vakantiepark De Striene
Van der Slikkeweg 2, Poortvliet 

B & B   “WATERFRONT”  THOLEN

OOK  UW  THUISHAVEN VOOR  FAMILIE EN RELATIES
Tel. 0166-607372/06-43914005 – info@waterfronttholen.nl  www.waterfronttholen.nl

Bowling-hut De Praeter 
Knip deze bon uit en kom gezellig  

1 uurtje gratis bowlen  

min. 4 pers. en max. 7 pers. 

niet geldig in combinatie met andere acties 

graag reserveren met vermelding “actie” 

www.depraeter.nl 

Veerweg 1a 

4681 RH  Nieuw-Vossemeer 

T :  0167-502512 

M : Info@depraeter.nl Geldig tot 01-11-2020 

7 dagen

per week
Geopend
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De redactie van de Thoolse Zo-
merkrant werkt dit jaar wederom 
samen met de Stichting Tholen 
Beter Bekend. Gezamenlijk doel: 
zorgen dat toeristen en inwoners 
van Tholen en Sint Philipsland 
weten wat er allemaal te doen en 
te beleven is in de zomermaan-
den. Nu de coronamaatregelen 

steeds meer versoepeld zijn, is er volop 
ruimte om te recreëren. 

, ,Sinds 2008 richten we ons met deze 
uitgave op toeristen en inwoners van 
Tholen en Sint Philipsland”, vertelt Pie-
ter Heijboer van de Eendrachtbode. 
De in 2016 opgerichte Stichting Tholen 
Beter Bekend heeft als doel om meer 
toeristen, inwoners en bedrijven naar 
Tholen te halen. , ,Dat begint bij een 

goede informatievoorziening voor de 
mensen die al op Tholen zijn. Daarmee 
genieten ze nog meer van alles wat 
Tholen te bieden heeft en zorgt hun 
positieve ervaring voor een goed imago 
van ons eiland ”, zegt Sandra Dekker van 
de stichting. 

Papier
, ,We streven eigenlijk allemaal hetzelfde 
na, dus dan kun je beter samenwerken”, 
concludeert Jack Westdorp. Vandaar dat 
hij het initiatief nam om partijen bij 
elkaar te brengen. , ,Mede ingegeven 
door signalen van (recreatie)onderne-
mers blijkt dat, hoewel de wereld op alle 
fronten digitaliseert, er misschien juist 
daardoor nu een groeiende behoefte 
is aan papieren informatievoorziening”, 
zegt Westdorp. 

’We hebben hetzelfde doel, 
dus werken we samen’ 

CO
LO

FO
N

De volgende editie verschijnt 
half september. 

Wie tips heeft of wil adverteren 
kan zich melden bij de

 Eendrachtbode via telefoonnummer 
0166-657007. 

Setallandse wandelroute

Zomerse cocktail 
met limoncello!
Limoncello met tonic, een schijfje limoen en geplet ijs is wat Marlies Draaijer van 
’t Wienhuus betreft een ideale zomercocktail. De Italiaanse citroenlikeur wordt 
doorgaans na het eten genuttigd, maar kan dus ook de basis zijn van een drankje 
voor in de tuinstoel of op de bank. Qua verhoudingen is een borrelglaasje limon-
cello voldoende. Tonic kan naar smaak worden toegevoegd. Tussen de 20-25 cen-
tiliter is in ieder geval gebruikelijk, dan kun je uitgaan van een goede balans. ,,Het 
is ook lekker met prosecco in plaats van tonic, maar daar moet je wel van houden”, 
zegt Marlies. Hoe de smaak uitpakt hangt natuurlijk ook af van de gebruikte likeur, 
tonic of prosecco. Aan het ijs en de limoen kun je niet veel fout doen. 

e eerste gasten hebben al geslapen op de 
nieuwe minicamping van Karel van Dijke 
in Sint-Annaland. Het afgelopen jaar is 

er druk gebouwd aan de sanitaire voorzienin-
gen en aansluitingen voor water en elektriciteit. 
Door de aanwezigheid van dat laatste kunnen 
campers en caravans ook gebruik maken van het 
veld. Er is plek voor zo’n veertien wagens. Voor 
Karel is het een aanvulling op zijn bloemen- en 
plantenkwekerij. Momenteel is de pluktuin ook 
open. Vorig jaar opende hij zijn jungletuin, een 
plek waar bezoekers wat kunnen komen drinken.

Nieuwe minicamping
        heeft eerste slapers

D

Hier kunt u genieten, na een wandel- of fietstocht 
van koffie, thee, limonade of een ijsje tussen de tropische 
planten.
Ook kunt u in de pluktuin een boeket plukken.
Wij beschikken over een binnen- en buitenterras. 
Elke middag open in juli en augustus, ook de bloementuin.

Nieuwlandseweg 3, 4697 RK  Sint-Annaland

Theetuin 
 De Jungletuin
Theetuin 
 De Jungletuin

Toeristen, bezoekers en inwoners zijn vorig jaar op de zaterdagen 
in de maanden juli en augustus getrakteerd op ‘Beleef & Proef 
Sint-Annaland’. Vanwege het coronavirus gaat dat dit jaar niet met groepen, maar zelf 
op pad met een wandelkaart om het dorp te verkennen. 

De beschrijving van allerlei bezienswaardigheden werd vorig jaar samengesteld door 
Kees Fase van Heemkundering Stad en Lande van Tholen. Oud-inwoner en Setalland-
kenner Tom Moerland verrichtte voorwerk voor de vernieuwde opzet en vatte de 
informatie van de hoogtepunten samen. 
De wandelkaart ligt op verschillende plekken, zoals bij het Thools Informatiepunt bij 
Chaletparc Krabbenkreek. De route laat de toerist en bezoeker in zo’n drie kwartier 
het dorp ‘beleven’. Aan het onderdeel ‘proeven’ is ook aandacht besteed. Verschillende 
streekproducten worden genoemd en waar deze te verkrijgen zijn. Van Streekmuseum 
De Meestoof is een kortingsbon opgenomen voor een consumptie met iets lekker 
erbij. Geïnteresseerden kunnen na afl oop van de wandeling nog een bezoek brengen 
aan het museum. 
De wandelroute komt ook beschikbaar in het Duits, Engels en Frans. Op de gedrukte 
versie staat aangegeven waar de vertaling te vinden is. Deze en vele andere wandel-
routes kun je ook raadplegen via www.eilandtholen.nl/recreeren/wandelen.
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Kijk op onze website 

voor de openingstijden

www.restaurant-smaek.nl

ontbijt  -  koffielounge  -  restaurant  -  speeltuin

Gorishoeksedijk 25  -  Scherpenisse  -  0166-662457

Berton 
tel: 06-51732132  | tvdree@zeelandnet.nl

Verhuur en schoonmaak van chalets

SPAR SOLLEVELD
Markt 33-34
4695 CG Sint-Maartensdijk
0166-870000

je vindt het bij SPAR
Deze actie is alleen geldig

bij Spar Solleveld t/m 31 augustus

Boek via de site

www.tuktukverhuurzeeland.nl

Samen met uw gezin, vrienden of collega’s maakt u een 
fantastische tocht die op uw lachspieren zal werken en onder-
tussen ziet u de mooiste plekjes in de Zak van Zuid Beveland. 

TukTuk verhuur Zeeland biedt verschillende arrangementen waarmee u 
nog meer geniet van de tuk! U kunt uw tocht aanvullen met een 
heerlijke picknickmand, tapasschotel of een barbecue-arrangement. 

Tuktuk verhuur Zeeland heeft ook routes die u kunt rijden. U bent 
dan verzekerd van het ontdekken van unieke plekjes tijdens de tocht. 

Dé leukste manier om Zeeland te ontdekken
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Met twee kinderen was het nog 
best te doen in hun Rotterdamse 
appartement. Met drie werd het al 
een beetje krap en toen nummer 
vier zich aandiende, moest er toch 
echt een grotere woning komen. 
Peter en Nien waren al een hele 
tijd op zoek. ,,Eigenlijk hadden we 
Denemarken op het oog”, vertelt 
Nien. ,,Peter vond daar een leuke 
baan, dus wij op zoek naar een 
huis. Maar de eisen voor een hy-
potheek zijn daar zo hoog, dat we 
niets konden vinden.” 
Zeeland was ook een reële optie 
voor het stel. , ,We hebben heel 
wat bezichtigingen gehad, overal 
in Zeeland”, vertelt Peter. ,,We 
begonnen in Ouddorp en zakten 
zo naar beneden, tot in Zeeuws-
Vlaanderen toe. Maar het was het 

iedere keer net niet. Tholen ken-
den we eigenlijk niet, daar waren 
we nog nooit geweest.” Tot ze op 
Funda een huis in Scherpenisse 
te koop zagen staan en kwamen 
kijken. ,,Op de Oesterdam waren 
we al verliefd op het eiland. De 
rust en ruimte, geweldig. En het is 
hier ook zo schoon. Tegen de tijd 
dat de watertoren van Scherpe-
nisse in zicht kwam, was de koop 
al bijna beslist en toen hadden we 
het huis nog niet eens gezien.” Het 
huis in Scherpenisse is de voor-
malige pastorie en ruim genoeg 
voor het hele gezin Bronkhorst.

Oude pastorie
Op 14 februari kregen ze de 
sleutel, op de 28e trokken ze er in. 
,,Nog net voor de coronacrisis, dat 
was wel fijn. Anders was het alle-
maal een stuk lastiger geworden.” 
Er moest wel het een en ander 
aan het pand gebeuren. Peter: ,,Op 
zich was het prima, maar er moest 
wel wat aan gemoderniseerd 

worden. Nieuwe keuken, badkamer, 
wc. Slaapkamers een kleurtje.” Het 
huis is nu ongeveer klaar en de 
Bronkhorstjes zijn begonnen aan 
het verbouwen van de berging, dat 
een vakantiehuisje moet wor-
den. ,,Inderdaad, we gaan alweer 
verbouwen”, lacht Nien. ,,Maar zo’n 
nieuw project is weer hartstikke 
leuk.”
Hun kinderen hebben het prima 
naar hun zin in Scherpenisse. ,,Ze 
gingen hier zes dagen naar school 
en toen ging de school dicht, 
vanwege corona”, vertelt Nien. 
,,Vooral voor onze Tren heel sneu: 
die was in januari vier geworden 
en moest al zo lang wachten om 
naar school te gaan. En die zes da-
gen vond hij echt geweldig.” Toch 
zijn ze al helemaal ingeburgerd. 
,,Iedere dag komen er kinderen 
om ze op te halen. Buiten spelen, 
krabbetjes vangen. Als we nog 
zitten te eten, schuiven ze gewoon 
aan. Supergezellig. In Rotterdam 
moesten we altijd een speelaf-

spraak maken, hier gaat het lekker 
spontaan.” 

Echt Zeeland 
Rotterdam hebben ze nog geen 
moment gemist. Nien: ,,In Scher-
penisse is iedereen zo vriendelijk. 
Laatst gingen we een ijsje halen, 
onderweg hebben wel vijftien 
mensen naar ons gezwaaid of 
gedag gezegd. Hier woon je in het 
echte Zeeland: niet té toeristisch. 
En voor de prijs die we voor onze 
ruime woning hebben betaald, 
kun je in Rotterdam een piepklein 
rijtjeshuis met een tuin ter grootte 
van een postzegel kopen.” Ook 
familie en vrienden zijn positief 
verrast als ze op bezoek komen. 
,,Heel veel mensen kennen Tholen 
gewoon niet. Ze vonden het raar 
dat wij zo ver weg gingen wonen, 
maar als ze zien hoe mooi en 
rustig het hier is, snappen ze het 
meteen.” 
Peter werkt in deze coronatijd nog 
veel thuis, maar moet straks wel 

weer op en neer naar Rotterdam. 
Hij ziet er niet tegenop: ,,Rot-
terdammers denken dat Scher-
penisse heel ver weg is, maar dat 
valt erg mee. In drie kwartier zit 
je in Rotterdam. Als we vroeger 
met het openbaar vervoer naar de 
stad gingen, waren we ook drie 
kwartier onderweg.” En wat Nien 
vooral heel prettig vindt: ,,Hier is 
het heel gewoon als vrouwen niet 
werken, in Rotterdam word je daar 
nog weleens raar op aangekeken.” 
Ze heeft volop plannen voor de 
toekomst. ,,Ik ben heel creatief 
en in onze tuin hebben we een 
gebouwtje staan dat als atelier 
kan dienen. Ik schilder en wil 
graag workshops gaan geven. Of 
ik de winkels in Rotterdam mis? 
Nee hoor, alles is tenslotte online 
te bestellen. We missen helemaal 
niks van Rotterdam .”

en half jaar geleden 
woonden Nien en 
Peter Bronkhorst nog 

met vier kinderen op een 
appartement in Rotterdam. 
Ze waren naarstig op zoek 
naar een nieuwe woning. 
,,We hebben zes jaar ge-
zocht, in heel Zeeland 
geweest. Maar dit huis in 
Scherpenisse, dat was het 
meteen.”

De familie Bronkhorst geniet van het wonen in Scherpenisse. V.l.n.r. Tren (4), Bente (6), Peter met Marle (2), Nien en Lune (8)

E ’Op de Oesterdam werden we 
al verliefd op eiland Tholen’

De familie Bronkhorst verhuisde
van Rotterdam naar Scherpenisse
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Meubelsto�eerderij Jolanda van Dijke is een klein meubelsto�eerbedrijf
gespecialiseerd in het sto�eren van bootkussens van plezierboten en zeilboten.  

Het bedrijf is gevestigd in Sint Maartensdijk, maar de werkzaamheden worden in 
 geheel Nederland uitgevoerd. Als er maar boten zijn!  

Onze sto�eerwerkzaamheden bestaan uit: Reparatie en opnieuw bekleden van 
 bootkussens, caravankussens en thuismeubilair  |  Het op maat maken van matrassen  

Provincialeweg 11  |  4695 RM Sint-Maartensdijk  |  T 0166-697155 | M 06-53788035  
E-mail info@bootkussens.com  |  www.bootkussens.com

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

Een (t)huis voor iedereen!
Kom langs voor een heerlijke lunch, borrel of diner op ons zon-
overgoten terras, in de knusse brasserie of het restaurant op de 
bovenverdieping met uitzicht op het dorpsplein

*Deze actie is geldig t/m het einde van de herfstvakantie (25 oktober 2020)

Veel gasten uit binnen- en buitenland zijn geïnteresseerd in de boeiende geschiedenis van deze 
voormalige wereldleiders. In Oud-Vossemeer is een compleet Themacentrum ontwikkeld, waarbij 
alle onderdelen een stukje van die familiegeschiedenis vertellen. Onder begeleiding van een meer-
talige gids bezoekt u onder meer de plaats waar de voorouders van de Roosevelts hebben gewoond. 
U gaat naar het Roosevelt Museum, het Four Freedoms monument en nog tal van andere interessante 
bezienswaardigheden. De rondleiding start met ontvangst en een korte presentatie over Roosevelt 
en Oud-Vossemeer in restaurant Huys van Roosevelt. Na afloop van het rondje Roosevelt (te boeken 
vanaf min. 6 pers.) kunt u in ons restaurant genieten van een speciaal Roosevelt biertje en eventueel 
lunchen of dineren. Ook bent u in de gelegenheid om de unieke souvenirs van Themacentrum 
Roosevelt Oud-Vossemeer te kopen. Hoe u uw bezoek aan het Dorp van Roosevelt ook invult: 
u kunt rekenen op een bijzondere ervaring!

De voorouders van de oud-presidenten van Amerika, Theodore en Franklin 
Delano Roosevelt en diens echtgenote en achternicht Eleanor Roosevelt komen 
uit Oud-Vossemeer. 

Bezoek Oud-Vossemeer: 
het dorp van de Roosevelts!

Het Roosevelt Informatiecentrum is gevestigd in het 
voormalige recht- en gemeentehuis van Oud-Vossemeer

Theodore Roosevelt Franklin Roosevelt Eleanor Roosevelt

Alles voor het beoefenen van
de hengelsport vindt u bij:

Molenstraat 16   
4695 CK Sint Maartensdijk
Tel. 06-52083525
info@hengelsportoosterschelde.nl
www.hengelsportoosterschelde.nl

Openingstijden:
Hele zomer: 
Zaterdag en zondag van
12.00 tot 20.00 uur

Van 27 juli t/m 14 augustus:
wo t/m vr 16.00 - 20.00 uur

Adres:
Gatweg 4
4694 PC  Scherpenisse

Vragen of bestellen?
06-55100572

HEERLIJKE FRIET 
MET KIBBELING

MOSSELEN

SNACKS

IJS EN FRISDRANKEN
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In april opende Jaap zijn Friet-
kot weer aan de Gatweg, in de 
volksmond ook wel Tuttelhoek 
genoemd. , ,In die tijd waren 
bijna alle horecagelegenheden 
gesloten. Dus mensen kwamen 
hier maar wat graag friet halen.” 
Maar eigenlijk weten ze hem in 
Tholen altijd wel te vinden. , ,Ik 
heb veel bij boeren en bedrijven 
gewerkt, en nog steeds werk ik 
als trekkerschauffeur. Bovendien 
woon ik al mijn hele leven hier 
aan de Gatweg. Heel veel men-
sen kennen mij.”
Een paar jaar geleden stond 
de frietwagen op zijn terrein 
gestald. De eigenaar betaalde 
echter de stalling niet en kwam 

de wagen ook niet ophalen. , ,Op 
een gegeven moment heb ik ‘m 
verkocht”, vertelt Jaap. , ,Maar een 
jaar later was die man het beu 
en heb ik ‘m weer teruggekocht. 
Ik dacht, dan ga ik het zelf maar 
proberen.” Nu stond Jaap altijd al 
graag in de keuken om te koken 
en te bakken. Het werk in ’t Friet-
kot gaat hem dan ook makkelijk 
af. , ,Ik doe het nu drie of vier jaar 
en het bevalt me prima. Het is 
gewoon harstikke leuk: gezel-
lig, je maakt een praatje met 
mensen en ziet altijd wel beken-
den. Ik ga voor kwaliteit: geen 
goedkope rotzooi, dat probeer ik 
niet eens. Als ik goede produc-
ten heb, dan blijf ik daarbij. Mijn 
kleindochter komt me weleens 
helpen en dan zeg ik: zorg dat ze 
fl inke porties hebben. Tevreden 
klanten komen weer terug.” Naar 
de  perfecte friet was het even 
zoeken, vertelt Jaap. , ,Maar ik 
heb het gevonden: we bakken nu 
friet van de Thoolse aardappel. 
Dat is gewoon het lekkerst.” 

Ruimte zat
Over klandizie heeft hij niet 
te klagen: , ,Hier langs de dijk 
loopt een fi etsroute, veel fi etsers 
komen hier een hapje eten of 
even iets drinken. En we zijn een 
duiklocatie, de duikers komen 

hier ook vaak aan.” 
Behalve friet heeft hij ook mos-
selen, kibbeling, snacks en ijs op 
het menu staan. Op zijn terrein, 
net achter de dijk bij Scherpenis-
se, heeft hij bovendien een gezel-
lig terras ingericht. , ,We houden 

ons wel aan de richtlijnen van de 
RIVM: afstand houden. Dat kan 
hier ook makkelijk, want ik heb 
ruimte zat.” 
Betalen bij ’t Frietkot kan contant, 
met pin of via een tikkie. 

Grote drukte bij het Frietkot in Scherpenisse.

’t Frietkot in Scherpenisse draait op volle toeren

ast van de corona-
crisis? Jaap de Wilde 
lacht. ,,Totaal niet. 

Integendeel: het is hier de 
afgelopen weken hartstik-
ke druk geweest.” 

L

’Ik ga voor kwaliteit 
en gezelligheid’

Aanmelden is dit jaar verplicht 
voor alle activiteiten en kan via 
www.jijoptholen.nl. 

Op het programma staan: 
Woensdag 22 juli: Annafun in 
Sint-Annaland. Voor kinderen van 
6 t/m 12 jaar van tien tot half 
twee.
Donderdag 23 juli: Action-Pain-
ting in de voetbalkooi in Poort-
vliet. Voor jongeren van 12 t/m 18 
jaar van één tot drie uur. 
Woensdag 29 juli: Gymmen & 
Dansen op het trapveldje in Sint-
Annaland. Voor kinderen van 2,5 

t/m 6 jaar van tien tot twaalf uur.
Donderdag 30 juli: Bootvissen, 
vertrek vanaf de opstapplek aan 
de Bergse Diepsluis in Tholen. 
Voor jongeren van 12 t/m 18 jaar 
van elf tot vier uur.
Donderdag 6 augustus: Expeditie 
Robinson in Sint-Maartensdijk, 
voor kinderen van 8 t/m 12 jaar 
van tien tot twaalf uur en voor 
jongeren van 12 t/m 18 jaar van 
één tot drie uur. 
Woensdag 12 augustus: Drup-
pels & Druipslierten (een spet-
terend kunstwerk maken) in de 
Kunstkamer in Scherpenisse. Voor 

n de zomervakantie 
worden op Tholen 
de Summergames 

georganiseerd voor jonge-
ren. Dit zijn allerlei leuke 
activiteiten, zoals bootvis-
sen, dansen, een kunst-
werk maken, action-pain-
ting en aventuregames. 
De Summergames worden 
georganiseerd door Jij op 
Tholen in samenwerking 
met jongeren uit de ge-
meente. 

I

De Summergames: van aquafun
        tot expeditie Robinson

Zwemmen kan weer in de gemeentelijke buiten-
baden De Spetter in Tholen en Haestinge in 
Sint-Maartensdijk. Wel gelden er vooralsnog 
enkele beperkingen in verband met het corona-
virus.
Zwemmers zijn verplicht om een tijdsblok te re-
serveren, om zo te voorkomen dat het te druk wordt in het 
zwembad. Per tijdsblok zijn honderd personen welkom. Als 
alles goed gaat kan dit aantal worden verhoogd naar 120 tot 
150 personen.
 De openingstijden zijn in de zomervakantie (tot en met 23 
augustus: van maandag tot en met vrijdag twee blokken, van 
elf uur tot half twee en van twee uur tot half vijf. Op zater-
dag en zondag is er één blok, van half twee tot vijf uur. Vanaf 
24 augustus is er van maandag tot en met vrijdag één blok 
van drie tot vijf uur en op woensdag, zaterdag  en zondag 
één blok van half twee tot vijf uur.
In de zomervakantie wordt iedere dinsdagmiddag in zwem-
bad De Spetter een spelmiddag gehouden en op 21 en 28 
augustus is het dauwzwemmen.
Een plekje reserveren kan vanaf tien dagen van tevoren via 
www.tholen.nl. 

Zwemmen in De Spetter 
en Haestinge

enkele beperkingen in verband met het corona-

kinderen van 6 t/m 12 van twee 
tot half vier. 
Donderdag 13 augustus: Adven-
turegames bij Waterrijk Oester-
dam. Voor jongeren van 12 t/m 18 
jaar van één tot vier uur.
Woensdag 19 augustus: Water-
games & Suppen in de haven van 

Stavenisse. Voor kinderen van 6 
t/m 12 jaar van één tot drie uur 
en voor jongeren van 12 t/m 18 
jaar van half vier tot half zes.

Uiteraard is deze planning onder 
voorbehoud van de ontwikkelin-
gen rondom het coronavirus. 
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A.B.S.  Naai & Breimachines 
Ind. Terrein Welgelegen 
Ondernemersweg   19 
4691 SL  Tholen 
0166-602079    

 

Naaimachines 

Borduurmachines 

Breimachines 

Voor bedrijven en hobbyisten 

Service en reparaties 

 

Hand- en 
machine 
breiwol 

Openingstijden:  di t/m vrij van 9.00 tot 17.30  uur en op zat. van 9.00 tot 16.00 uur 
We laten u weten dat we graag tussen  12.30 en 13.00 uur even willen eten 

abstholen.nl
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Heel juli en augustus

20% TOT 50%
KORTING

op alle brei-, borduur- 
en naaigarens

Wegens vakantie 
gesloten 
van 11 tot 

25 augustus

WWW.VERJAAL.NL

Molendijk 3-4
Sint-Maartensdijk
Tel. 0166-662315

info@verjaal.nl

Pictoris muggenvalVentilator airshower

Voor een mobiele airco adviseren 
wij u graag in onze winkel.

Kijk voor ons gehele assortiment op www.verjaal.nl

• Intelligente muggenval
• Muggen worden aangetrokken door UV-licht en 
 imitatie van lichaamstemperatuur
• Zeer stille werking: 35dB 
• Grote muggenopvangbak

• Meer luchtverplaatsing door 
 diepliggende propellor
• Energiezuinig
•Tochtvrij door constante 
luchtstroom

• Makkelijk te reinigen 
•Stabiele en veilige 
 werking door grote voet 

Prijs vanaf € 109,00

Mobiele airco

Prijs vanaf € 59,95
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Sinds kort geeft Erik Scherpenisse 
uit Sint-Maartensdijk sup-les 
met zijn bedrijf Catalina Sup. 
, ,Iedereen kan het leren”, zegt 
hij overtuigd. , ,In tien minuten 
heb je de basis al onder de knie. 
Voor de echte technieken heb je 
natuurlijk wel meer lessen nodig.” 
Voor wie het niet weet: suppen 
is watersport, waarbij je op een 
surfplank staat en jezelf met een 
lange peddel voortbeweegt. De 
plank kwijtraken in het water is 
niet mogelijk, omdat deze met 
een koord vastzit aan je voet.
Erik heeft een eigen bedrijf in de 

evenementenorganisatie. Maar 
door de coronacrisis viel dat 
helemaal stil. , ,Op een gegeven 
moment ging ik alleen nog om 
met branchegenoten, die het 
allemaal even moeilijk hadden. 
Tja, daar kan je over klagen maar 
daar schiet je geen snars mee 
op. Toen ik dit bedacht, voelde 
ik me ineens weer als twintig 
jaar geleden, toen ik ook van 
mijn hobby mijn beroep maakte: 
bruisend, positief en vol plan-
nen.” Zelf heeft hij leren suppen 
in Curaçao. , ,Vooral de combinatie 
van ontspannend en inspannend 

is zo fijn. Vaak start je op een druk 
strand, maar zodra je een eindje 
op weg bent, ervaar je com-
plete rust. Je bent eigenlijk in een 
compleet andere wereld.” Toen 
al sprak het idee om les te gaan 
geven hem aan. , ,Maar ik had toen 
nog mijn handen vol aan mijn 
bedrijf en het kwam er niet van. 
Maar nu was het tijd om er iets 
mee te doen.” 

Superhappy
Erik pakte de zaken meteen goed 
aan. Hij volgde een opleiding tot 
sup-instructeur, verbouwde zijn re-

tro camper voor 
het vervoer en 
schafte vier ex-
tra surfboarden 
aan, zodat hij 
aan acht perso-
nen tegelijk kan 
lesgeven. ,,De 
eerste dagen 
heb ik vooral 
veel lesgegeven 
aan bekenden, 
om ervaring 
op te doen. 
Supervaring had 
ik al, leservaring 
nog niet. In 
de opstartfase 
was ik er zeven 
dagen per week 
mee bezig. Maar 
dat geeft niet, ik 

vind het heerlijk om te doen. Na 
een les stapt iedereen superhappy 
van het board af, dat is leuk.” 
Rijk wordt hij er niet van. ,,Dat 
hoeft ook niet. Ik heb commer-
ciële economie en marketing 
gestudeerd, met een baan bij een 
baas zou ik waarschijnlijk meer 
verdienen. Maar ik kies liever voor 
een leuk leven en hier heb ik heel 
veel plezier in. Bovendien: Tholen 
is prachtig, maar ik vind dat er wel 
wat meer mag gebeuren. Daarom 
is het tof dat ik dit voor Tholen 
mag doen.” Hij vindt het vooral 
leuk de omgeving al suppend 
te verkennen. ,,Laatst was ik in 
Steenbergen aan het suppen. Nou 
dacht ik Steenbergen wel te ken-
nen, maar vanaf het water zag ik 
ineens een superleuk nieuw stukje 
Steenbergen. Heel verrassend.” 
 
Snelst groeiend
Hoewel hij nog maar een 
maandje aan de gang is, worden 
de sup-lessen al goed geboekt. 
Erik: , ,Suppen is wereldwijd de 
meest groeiende watersport, al 
bleef het in Nederland een beetje 
achter. Nu zijn we dat aan het 
inhalen en zie je dat er steeds 
meer interesse voor is. Zeker nu, 
door het coronavirus, mensen niet 
op vakantie naar het buitenland 
gaan, zoeken ze iets bijzonders 
om te doen. Dan is suppen ideaal.” 
Komende zomer geeft hij sup-les 

in Steenbergen, Bergen op Zoom 
en diverse locaties op Tholen. 
, ,Ik denk dat ik vooral veel bij de 
Oesterdam te vinden zal zijn, ook 
voor mensen die spontaan een les 
willen boeken. Het is een leuke, 
maar in deze tijd ook een veilige 
sport, waar geen direct contact bij 
komt kijken. En je traint je hele 
lichaam, eigenlijk zonder dat je 

het merkt.” 
Hij heeft nog veel meer ideeën 
voor de toekomst. , ,Nu ik eenmaal 
bezig ben, bedenk ik de wildste 
plannen”, lacht hij. , ,Ik ben al met 
campings in gesprek om voor hen 
iets te doen en wil ook sunset-
tours gaan organiseren. Of duo 
tours, full moon tours. En mis-
schien kan ik een arrangement 
aanbieden: suppen in combinatie 
met een barbecue. Kampvuurtje, 
dat echte laid back gevoel. Het is 
ook niet de bedoeling om, als de 
evenementenbusiness weer aan-
trekt, dit op te geven. Ik denk dat 
ik nog zeker wel een paar zomers 
sup-les blijf geven. ” 

oorzichtig peddelt 
Sylvia Berens op een 
surfplank door het 

water bij het strandje van 
Sint-Annaland. Ze krijgt 
haar allereerste sup-les 
van Erik Scherpenisse. 
,,Ach, het is mooi weer, dus 
niet zo erg als ik in het 
water val”, lacht ze. Maar 
een kwartiertje later supt 
ze al heel behendig over 
de Krabbenkreek.

Erik Scherpenisse geeft Sylvia Berens haar eerste sup-les. Na een kwartiertje supt ze al behendig langs het strand van Sint-Annaland.

V

‘Na een les stapt iedereen 
                      superhappy van het board af’

Erik Scherpenisse geeft sup-lessen

’Nu ik eenmaal 
bezig ben, 
bedenk ik 

de wildste plannen’
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Onze kleine lettertjes:

1 bon per reservering & 
vanaf  minimaal 4 personen
Gaarne vooraf  reserveren 

Tijden gaan in overleg
Niet geldig in combinatie met 
andere maand/korting acties

Bij inlevering van deze bon

€ 9,50 p.p
1 uur bowlen met friet & snack 

incl. 1 frisdrank

Geldig in juli, augustus of  september 2020

www.grindzeeland.nl  | info@grindzeeland.nl 
0166-760002 | Pluimpotweg 19-21, Sint-Maartensdijk

Het adres voor uw grind en split!

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

15% KORTING
OP ONZE GEHELE COLLECTIE*

Dalemsestraat 1-3 te Tholen    

T: 0166 - 60 20 28

E: info@juwelierangelique.nl       

I: www.juwelierangelique.nl

Tijdens de bouwvakvakantie speciale openingstijden ( 28 juli t/m 15 aug)

Dinsdag-woensdag- vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur

Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

*  Niet geldig op reparatie en relatieringen

DE OPRUIMING
IS GESTART!

Wilgenstraat 1  |  Oosterland  

T: 0111 - 64 12 13 / 64 15 06  

www.duivelandsmeubelhuis.nl

Openingstijden
Maandag  13.00 - 17.30
Di t/m vr   09.00 - 17.30
Zaterdag  09.00 - 16.00
Vr koopavond 19.00 - 21.00

Toonzaal 
5000 m2

alles onder 
één dak

beste 
kwaliteit

gekwalificeerd 
personeel

scherpe 
prijzen

thuis 
advies

meet en montage 
service

Livingstoneweg 46 Goes 0113-342101 
Welgelegen 2c Tholen 0166-662880
Gildeweg 15-17 Vlissingen 0118-441904

Vraag naar de voorwaarden in één van onze winkels. Acties gelden tot 2 weken na verschijningsdatum.

www.decokayelenbaasnoom.nl • www.garagedeurzeeland.nl • www.buitenzonweringspecialisten.nl

SIGMA LATEX
Kleur wit, 10 liter van 
€ 199,95 voor € 115,-

Sigma s2u allure Sigma s2u gloss Sigma schakelverf semigloss

1 ltr 
€ 85,95  

55,95

1 ltr 
€ 73,95  

49,95

1 ltr 
€ 59,95  

41,95

1 ltr 
€ 73,95  

49,95

Sigma s2u satin Sikkens rubbol Xd

Sikkens rubbol Eps Wijzonol lbh sdt ultra lak Wijzonol lhb systeemverf

Sikkens rubbol sb

1 ltr 
€ 75,75  

49,95

1 ltr 
€ 84,50  

55,95

1 ltr 
€ 55,18  

38,50

1 ltr 
€ 96,32  

62,60

1 ltr 
€ 63,95  

41,33

• Dankzij ons professioneel advies wordt je helemaal klaargestoomd voor je verfklus
• Laat je twijfels en je keuzestress wegnemen
• Scherpste prijzen van Zeeland

www.dedeubraek.nl
Nieuwlandseweg 2, St-Annaland

Gelegen aan de jachthaven

Het juiste adres voor hapje en drankje:

  
Wij maken er altijd wat leuks van

Ook het juiste adres voor het verzilveren van Samen Doen punten

• Met groot terras

• Lunch en Dinerkaart

• Binnen en buiten BBQ

• Buffet naar keuze

• High-tea, beer of Wine

• Of elk gezellig feest

Op zoek naar een leuk uitje?
Vraag dan naar onze 

schietarrangementen, solextochten 
en suparrangementen
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Botermarkt 16, Tholen
T: 0166 - 60 29 24
info@inemamode.nl
www.inemamode.nl

Openingstijden:
Maandag  gesloten.
Di t/m za  10.00 - 17.00 uur.

Albert Heijn Tholen
Gemakkelijk bereikbaar!

Op ± 2 minuten loopafstand van 
de haven

Op ± 10 minuten autorijden van 
de campings

Ruim 100 parkeerplaatsen beschik-
baar

Ook uw adres voor 
heerlijke verse broodjes

Terreplein 4   |   4691 AA  Tholen  |  0166 - 60 75 26

Openingstijden: MA t/m ZA van 08.00 tot 20.00 uur

Het stel teelt al langer bloemen 
voor het zaad. , ,Onze bloemen-
velden waren al heel populair”, 
lacht Marleen. , ,Mensen liepen 
er doorheen om foto’s te maken 
of zelfs te plukken, zonder te 
vragen. Daarom besloten we er 
maar een pluktuin van te maken.” 
Het echtpaar runt de tuin samen 
met hun dochter Wendy.
Door de coronacrisis was het 
nog even onzeker of de tuin 
wel open kon gaan, maar eind 
juni was het dan zover. Behalve 
een gemengd bloemenveld zijn 

er zeven velden op kleur aan 
de Patrijzenweg. Bij de entree 
krijgen bezoekers een schaar 
en een mandje mee. , ,Ze mogen 
een bos plukken voor vijf euro, 
de grootte maakt niet uit”, zegt 
Marleen. , ,Sommigen houden 
het dan heel bescheiden, maar 
het mag echt best een flinke bos 
zijn. We hebben duizenden bloe-
men staan, dus pluk maar raak.” 
Door het warme voorjaar staan 
de bloemen al prachtig in bloei. 
, ,We hebben ook een droog voor-
jaar gehad, maar we hebben niet 
eens zoveel extra water hoeven 
te sproeien”, zegt Addy. , ,Bloemen 
zijn natuurlijk een heel weersaf-
hankelijk product. Zodra de zon 
schijnt, gaat de bloei heel hard.” 

Bloemen en fruit
De Stelhoek heeft nog een actie 
voor enthousiaste plukkers: 
na het plukken van iedere bos 
bloemen krijg je een muntje en 
met vijf muntjes krijg je een bos 
gratis. Je moet ze dan wel zelf 

geplukt hebben. Bij de Stelhoek 
kun je overigens niet alleen 
bloemen plukken, maar ook zelf 
aardappelen rooien.
Sinds 1992 wonen Addy en 

Marleen op De Stelhoek. Behalve 
het boerenbedrijf startten zij 
ook een winkeltje. , ,We zijn heel 
klein begonnen”, vertelt Marleen. 
, ,Eerst met aardappelen, uien en 

appels, maar al snel hebben we 
het uitgebreid met streekproduc-
ten, cadeau-artikelen, rauwmelk-
se boerenkaas en in het seizoen 
aardbeien en kersen. 

ddy en Marleen 
Aarnoudse van boer-
derij De Stelhoek zijn 

enkele weken geleden met 
iets nieuws begonnen: een 
pluktuin. Achter de boerde-
rij staan velden vol bloe-
men, waar iedere bezoeker 
zelf een bos mag plukken.

 Nieuwe pluktuin in Oud-Vossemeer

‘Bloemen genoeg, dus pluk maar raak’

A

Openingstijden winkel:
Maandag t/m Zaterdag 

vanaf 08.45 uur

Wij hebben een 
groot assortiment: 

jam, chips, honing, sap, 
aardappelen, uien, eieren, 

appels, peren,
 seizoensfruit, 

bakproducten, knopensnoep,
houten kisten

en nog veel meer!!en nog veel meer!!

Ook leuke cadeau-artikelen !!

De Stelhoek
Streekproducten uit de regio

Addy en Marleen Aarnoudse 
Patrijzenweg 52 - 4698 RC  Oud-Vossemeer

Tel: 06-24101713 - Mob: 06-10708663

Wij geven verschillende 

WORKSHOPS
en verzorgen 
HIGH TEA
Bel of mail ons
www.destelhoek.nl
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De Stelhoek
Streekproducten uit de regio

Addy en Marleen Aarnoudse 
Patrijzenweg 52 - 4698 RC  Oud-Vossemeer

Tel: 06-24101713 - Mob: 06-10708663

Wij geven verschillende 
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en verzorgen 
HIGH TEA
Bel of mail ons
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De StelhoekPluktuin
Meer dan 150 soorten 
bloemen in de pluktuin

Kom zelf een
 prachtig boeket snijden

Zin in een krop sla of andijvie 
Kruiden

Rauwmelkse boerenkaas 
Boerderij-ijs

Spaar mee voor gratis boeket Opening pluktuin  
dinsdag t/m zaterdag 

van 10.00 t/m 16.00 uur

Wij geven 
verschillende

WORKSHOPS 
en verzorgen 
HIGH TEA

Bel of mail ons
www.destelhoek.nl
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Wij 
bezorgen 

ook aan 
huis!

Camping

Eeterij

Kruidentuin

Fietsverhuur

Fietstransferium

Fietsroutes

Start wandelroute

• 7 dagen Fietsverhuur [ook e-bikes, tandem ]             
• bezoek Kruidentuin & rondleidingen op reservering
• Eeterij met heerlijk terras

	 Openingstijden	juli	&	augustus
 di en wo vanaf 14.00 uur
 do t/m zo vanaf 11.00 uur
 keuken open vanaf 12.00 uur 
 bestellen tot 20.00 uur. vrij &  zat om 21.00 uur 
 september do t/m zo vanaf 14.00 uur

www.kruytenburg.nl
camping & fietsverhuur: 06/13742195
eeterij & kruidentuin : 06/12892530

Tearoom 

Eigen gemaakte lekkernijen 
verse thee • lekkere koffie • snoephoek 

Boulanger bonbons • cadeauwinkel 
eigen gemaakte cadeaus  

Luxe high tea* • Kinder high tea*  
DPD-punt • VVV 
* vooraf reserveren

Openingstijden
ma-vr 8.30 – 16.30 uur | za. 10:00 – 16:00 uur

 Visstraat 19 | 0166-606441 | info@vlinderbloemtholen.nl 

www.vlinderbloemtholen.nl 
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De Vlinderbloem is een 
dagbesteding voor 

mensen met een beperking.

Wij voegen hier activiteiten 
samen, zodat het voor 
iedereen toegankelijk is. 
Op deze manier kunnen 
wij dagbesteding aanbieden 
die zinvol en veelzijdig is.

In de maanden juli, 
augustus en september 
krijgt iedere klant een 
leuk eigengemaakt 
souvenir gratis.

VAN 3049,-
NU VOOR

WIJ STAAN VOOR 
ONZE 

�   �   �   �   �   -SERVICE
en u kunt rekenen op:

GRATIS
haal-en bezorgservice
(elektrische) leenfi ets

Deskundig advies
�   Bebouwdendam 5-7, 4691 EH Tholen �     0166 606300 �        info@tweewielercentrumtholen.nl  �     www.tweewielercentrumtholen.nl

�   Bebouwdendam 5-7, 4691 EH Tholen �     0166 606300 �        info@tweewielercentrumtholen.nl  �     www.tweewielercentrumtholen.nl
Eendrachtsweg 5, 4691 EK Tholen 0166 606300

Wegens vakantie gesloten
van dinsdag 4 t/m zaterdag 15 augustus

Dinsdag 18 augustus zijn we u weer graag van dienst.

Manege Mariska Hoeve          

MANEGELESSEN EN/OF DAGKAMP
Wil jij een te gekke zomervakantie? 
Schrijf je dan nu in voor ponykamp!

Voor het 1-daags kamp GEEN ervaring nodig. 
Vanaf 6 jaar.

Meer info: www.mariskahoeve.nl of bel 06-30343048 

Van der Slikkeweg 1, Poortvliet

Openingstijden:
van 06.00 tot 20.00 uur en
za 08.00 tot 19.00 uur en zo. van 10.00 tot 18.00 uur
Daarnaast kunt u 24 uur per dag met uw betaalpas tanken

Postweg 8  • 4691PG Tholen
Tel. 0166 - 60 28 38

STALLING
caravan, camper

auto of boot

De Buutengaets
Havenweg 12
4697 RL Sint-Annaland
info@buutengaets.nl
Bel: 0166 652 634
mob: 06-51350592

Welkom in ons 
restaurant of op het 
terras.
Genieten aan het water 
en aan de haven.

eten & drinken
feesten/dineren

borrelen
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Een mooier plekje dan waar 
Buutengaets gevestigd is, is amper 
te vinden. Aan de jachthaven, met 
een weids uitzicht op het water. 
Op het terras kun je de voorbij-
komende boten bijna aanraken. 
Daarom vind je op de kaart 
natuurlijk ook veel ingrediënten 
die rechtstreeks uit de zee komen: 
veel vis, kreeft, garnalen en zilte 
groente als zeekraal en lamsoor. 
In 1979 was het gezin Coelers 
vanuit Rotterdam naar Steen-
bergen verhuisd en kocht Berts 
vader café Keur (nu café An de 
Sloove) in Sint-Annaland. Bert 
stond daar in de keuken. ,,Daar 
stond ik vooral paling te bakken. 
Veel Belgen uit de jachthaven 
kwamen bij ons eten. Het clubhuis 

van de jachthaven was toen nog 
een boot, waarvan de uitbater 
op een gegeven moment met de 
noorderzon vertrok. Toen kwamen 
die Belgen bij ons, of we niet voor 
hen wilden komen koken.” Bert 
was 23 en wilde het avontuur wel 
aangaan, samen met zijn kersverse 
echtgenote Gina. ,,Mijn vader 
stond borg voor ons. Zelf verkocht 
hij het café en startte hij bistro ‘t 
Baeken.”

Tong Picasso
Het waren andere tijden, zegt 
Bert terugblikkend. ,,We hadden 
echt van die jaren ’80 gerech-
ten. Tong Picasso bijvoorbeeld, 
met vruchten. Of schnitzel met 
doperwten uit blik. Het was de 
tijd van appelmoes met een kers 
erop, je kent dat wel. Haha, wat 
is er dan veel veranderd hè. Nu 
hebben we kreeft, kaviaar en 
truffels op de kaart.” Begin jaren 
negentig bleek de conditie van 
het schip zo slecht, dat er een 
nieuw clubhuis/restaurant moest 
komen. Het huidige pand werd in 
‘93/94 gebouwd. Het schitterende 
uitzicht heeft, ook na 26 jaar, nog 
steeds z’n charme, vinden Bert en 
Gina. ,,Vooral als we terugkomen 
van vakantie”, zegt Bert. , ,Dan stap 
je hier binnen en denk je: O ja, zo 
mooi is het hier. Ik voel me ook 
meer Stallander dan Rotterdam-

mer of Steenbergenaar. Hier ligt 
mijn hart.” 
Na veertig jaar in de keuken is 
Bert nog steeds een enthousiaste 
kok. ,,Als een nieuw restaurant 
opent, gaan Gina en ik er eten. Om 
te kijken wat er op de kaart staat, 
maar ook om naar de inrichting te 
kijken. Inspiratie op te doen. We 
koken hier bijvoorbeeld ook veel 
met oosterse invloeden.” Zijn ‘sig-
nature dish’ is toch wel zeebaars 
met truffelsaus. ,,Daar staan we 
hier om bekend.” 
Het hele menu van de Buuten-
gaets staat op hun website: 
www.buutengaets.nl

Nog steeds is een groot deel van 
de klandizie afkomstig van de le-
den van de watersportvereniging. 
,,Die komen trouw bij ons eten. 
Maar ook van ver weten ze ons te 
vinden.” 

Krasnapolsky
Laatst stapte er wel heel bij-
zonder gezelschap binnen bij 
Buutengaets. , ,Jacob Jan Boerma”, 
zegt Bert. , ,Dat zegt je misschien 
niets, maar dat was de eigenaar 
van de driesterrenzaak De Leest 
in Vaassen, nu adviseur van het 
Krasnapolsky in Amsterdam. 
Samen met Randy Karman van 

restaurant White Room. En het 
leuke was: ze waren helemaal 
fl abbergasted van wat ze hier 
kregen. Die zijn daar kreeften 
van 10 cm gewend, met een paar 
sprietjes zeekraal. Ik heb meteen 
gezegd: ik ga dus geen 24 bloe-
metjes met een pincet op een 
bord prutsen. Hier eten we kreeft 
op mijn manier. Royaal, puur. Ge-
lukkig vonden ze het fantastisch 
en hebben ze beloofd snel weer 
terug te komen. Tja, dat is dan 
toch een compliment waar ik best 
een beetje trots op ben.”
Bij Buutengaets wordt vooral met 
plaatselijke leveranciers gewerkt. 
Vlees van slager Slager, vis van 
vishandel Schot, kreeft van Peter 
Scherpenisse en paling van Peter 
van der Sterren. Ansjovis komt 
van de weervissers in Bergen op 
Zoom en er is zelfs lokale wijn, 
van Paul Bosse uit Ossendrecht. 
Het feest voor het veertigjarig 
bestaan gaat dit jaar niet door. 
Wat er precies zou gaan gebeu-
ren, weten Bert en Gina ook niet. 
, ,Een groot deel moest een ver-
rassing blijven. Een receptie, dat 
in ieder geval wel. Waarschijn-
lijk met collega’s en misschien 
ook oud-personeelsleden. Heel 
jammer dat het nu niet door 
kan gaan, maar we houden het 
tegoed. Volgend jaar gaan we het 
vieren.”

Gina en Bert Coelers bij hun restaurant Buutengaets: ,,Vooral als we terugkomen van vakantie beseffen we weer hoe mooi het hier is.”

Buutengaets kreeg onlangs heel bijzonder bezoek: Jacob Jan Boerma, drie-
sterrenchef en adviseur van het Krasnapolsky in Amsterdam, en Randy Kar-
man van restaurant White Room. ,,Ze waren helemaal fl abbergasted.”

Veertig jaar restaurant Buutengaets in Sint-Annaland

it jaar bestaat res-
taurant Buutengaets 
in Sint-Annaland 

veertig jaar. De feestcom-
missie was al druk bezig 
met het regelen van een 
groot feest, maar door het 
coronavirus kan dat dit jaar 
niet doorgaan. ,,Ach, dan 
houden we het toch vol-
gend jaar”, lachen de uitba-
ters Gina en Bert Coelers. 
,,Maken we er gewoon een 
40+ feest van.”

D

      tot oesters en zeebaars
Van doperwtjes uit blik
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Wat het weer ook doet; bij ons zit u altijd goed! Wat het weer ook doet; bij ons zit u altijd goed! 

Openingstijden: 
dinsdag t/m vrijdag: 09:00-18:00 

zaterdag t/m zondag: 10:00-18:00 
Vakanties regio zuid: 

maandag t/m zondag: 10:00-18:00 

 

Langstraat 5 4661 SE Halsteren 
Tel. +31(0) 164 851 888 

www.monkeytown.eu/bergenopzoom 
www.eeterijdemelanen.nl         

Wat het weer ook 
doet; bij ons zit u 

alti jd goed!

Hap en  Tap ’t Scheld

Kom geze� ig langs 
vo�  � n hapje of 
� n drankje.

BLIJ DAT JE HIER BENT

Wat hebben wij

u te bieden:

• Tankstation

• Elektrisch snelladen

• LPG
•  Diverse soorten koffi e/thee,

gekoelde dranken en broodjes

• Business corner met wifi 

• Volautomatische autowasmachine

• Wasboxen

• Uitgebreid shopassortiment

• Aanhangwagenverhuur

• Wasmachines (8 t/m 18 kg)

• Duikfl essen vullen

Mercury 4-takt motoren
Hun tijd ver vooruit

Mercury 4-takt buitenboordmotoren lopen 
uiterst soepel en fluisterstil. Zij zijn milieu-

vriendelijk en brandstof besparend. Zowel bij 
het varen met lage als met hoge snelheden. 

Mercury 4-takt, van 4 pk t/m 225 pk EFI.

Ook 
dealer van 
Quicksilver en 
Valiant. Rubberboten en buiten-
boordmotoren uit voorraad leverbaar.

Bal Watersport en Autobedrijf Bal B.V.
Klaverveld 43 • Oud-Vossemeer • tel.: 0166 - 602440
info@autobedrijfbal.nl • www.autobedrijfbal.nl

40 occasions op voorraad 
Volledig onderhoud

APK-keuringen
- alle merken (bedrijfs)auto’s -

Open: ma. t/m vr. van 08.00 tot 17.00 uur - za. en ‘s avonds op afspraak

Voor jezelf of als cadeau. 
Los of in een origineel 
pakket. 
Ook voor bedrijven. 

Wij zitten langs diverse fi ets- en wandelroutes. 
Kom gerust met mooi weer een bakkie koffi e  
of theedrinken op ons ’Onthaest’ terras.

Natuurlijk ook diverse frisdranken en unieke 
ijsjes van IJsbaart.

Markt 1
4695 CE Sint-Maartensdijk

06-21372905
info@wegwijslokaal.nl

Zeeuwse streekproducten 

Markt 1

SPAR SOLLEVELD
Markt 33-34
4695 CG Sint-Maartensdijk
0166-870000

je vindt het bij SPAR
Deze actie is alleen geldig

bij Spar Solleveld t/m 31 augustus
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Voorheen zat het VVV-informa-
tiepunt op deze locatie, maar 
door bezuinigingen verdween dit. 
Roland woont er vlakbij. ,,Toen 
iemand me vroeg, wat ze met dit 
pand van plan waren, heb ik eens 
bij de gemeente geïnformeerd. 
Even later werd ik door een amb-
tenaar gebeld: had ik interesse in 
het pand?” En hoewel Roland dat 
eigenlijk nog niet bedacht had, 
begon het toch te kriebelen. ,,Ik 
zat op dat moment thuis, wegens 
gezondheidsproblemen. Dit kwam 

precies op het goede moment op 
mijn pad.” 
Inmiddels bestaat het Wegwijs 
Lokaal anderhalf jaar. In de hal van 
het pand hangt een rek vol folders. 
Alles wat er op het eiland te doen 
is, kunnen toeristen hier vinden. En 
zo niet, dan helpt Van Tilborg ze  

De winkel zelf staat vol cadeau-ar-
tikelen: bier, wijn, mokken, chocola, 
wenskaarten, boeken, woningdeco-
ratie en nog veel meer. Van Tilborg 
wijst op een mandje vol noga: ,,Dat 
komt uit Wouw. Speciaal voor ons 
is daar een nogasoort gemaakt 
met de smaak van Zeeuwse bolus-

sen. Heel bijzonder. We hebben ook 
de searoops uit Burgh Haamstede: 
de eigenaresse stapt daar op de 
fi ets om in de duinen ingrediënten 
te plukken. Daardoor zijn het hele 
speciale smaken.” Hij heeft nog 
veel meer bijzondere producten in 
zijn winkel, zoals de broodmixen 

van Corneel Drogers, de molenaar 
uit Oud-Vossemeer, wenskaarten 
met bloemenzaadjes, Zeeuwse 
kroepoek en Krab bier. Er kunnen 
ook cadeaupakketten geleverd 
worden aan bedrijven.

Horeca
Ook voor een kop koffi e kun je bij 
het Wegwijs Lokaal terecht. Van 
Tilborg:. ,,Dat is er amper nog in 
het dorp. Dus heb ik binnen twee 
tafels staan en buiten een klein 
terras. Voor  koffi e, thee en limo-
nade met appeltaart of appelfl ap-
pen. Ik ben bezig met de opleiding 
Sociale Hygiëne, zodat ik straks ook 
een lunch kan serveren. Liefst ook 
met streekproducten: zelfgebak-
ken brood, belegde broodjes.”  De 
inrichting van de winkel is ook 
bijzonder te noemen. Van Tilborg: 
,,Allemaal spullen in een tweede 
leven. De toonbank heb ik zelf 
gemaakt van pallets, de schap-
pen zijn oude aardappelkistjes, de 
tafel is onze oude keukentafel. Het 
geeft sfeer en past helemaal bij de 
uitstraling van het Wegwijs Lokaal.”  
Kijk voor de openingstijden op 
www.wegwijslokaal.nl.

et Wegwijs Lokaal 
op de Markt in Sint-
Maartensdijk wijst je 

(zoals de naam al zegt) de 
weg over het eiland Tho-
len. Verder kun je hier ook 
allerlei originele cadeau-
tjes halen. Hoofdzakelijk 
producten uit de streek, 
maar vooral biologisch en 
ambachtelijk geproduceerd. 
,,Dat staat bij ons heel 
hoog in het vaandel”, zegt 
Roland van Tilborg.

Het Wegwijs Lokaal: van folders tot Zeeuwse kroepoek

H

De leukste excursies op Tholen Tocht over het 
dierenvriendjespad
Staatsbosbeheer organiseert ook excursies 
voor kinderen. Met een rugzak vol wetens-
waardigheden over het gebied neemt een gids 
van Staatsbosbeheer hen mee op stap over 
het ‘dierenvriendjespad’. Tijdens de tocht gaan 
kinderen op zoek naar spannende, leuke en 
gekke beestjes en planten. Na een tocht van 
ongeveer anderhalf uur weten ze alles over 
het bos en de dieren die er leven. De excursies 
zijn geschikt voor kinderen van 4 tot en met 
10 jaar. De tocht over het dierenvriendjespad 
is op 12 augustus om twee uur, start aan de 
Kastelijnsweg in Sint-Maartensdijk. Online 
aanmelden is verplicht en kan via de website 
van Staatsbosbeheer.

Fietsen door het 
dorpsbos van 
Sint-Maartensdijk
Een gids van Staatsbosbeheer leidt op 10 
september een fi etstocht door het dorpsbos 
van Sint-Maartensdijk. Hierbij hoor je alles 
over de aanwezige planten en dieren die hier 
leven en het ontstaan van het gebied vol inla-
gen, stroomgeulen, dijken, slikken en schor-
ren. De tocht van ongeveer vier uur gaat over 
buitendijkse paden en kronkelende dijkjes 
en je stopt onderweg regelmatig. Een mooie 
kans om lepelaars, kustvogels en misschien 
zelfs wel roofvogels te spotten. Neem je eigen 
lunch mee. Bij mooi weer eet je met uitzicht 
op de Oosterschelde.
De tocht start om 11.00 uur op de Markt 
van Sint-Maartensdijk. Online aanmelden is 
verplicht en kan via de website van Staatsbos-
beheer.

Neem ook eens een kijkje op www.eilandtholen.nl

Excursies op 
aanvraag   
Staatsbosbeheer heeft behalve de geplande 
excursies ook excursies die op aanvraag 
gehouden worden. Naar de Pluimpot bij-
voorbeeld, een natuurgebied met een rijke 
geschiedenis. De strijd tussen mens en water 
is in dit gebied bijna letterlijk te beleven. 
Gidsen houden ook rondleidingen door 
de Scherpenissepolder, een natuurgebied 
rondom nationaal park Oosterschelde. Dit 
natte, zilte gebied is een zogenaamde hoog-
watervluchtplaats én gedekte tafel voor vele 
watervogels.
Deze excursies zijn aan te vragen door 
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BERGEN OP ZOOM – In zijn ruim zeshonderd-
jarige bestaan overwon De Draak al meer-
dere crises. En hoewel de coronacrisis zeker 
een impact heeft, komt De Draak ook die 
trots te boven. De Draak in dit verhaal is 
geen mythische sprookjesfiguur, maar een 
legendarisch hotel: het oudste van Neder-
land, in hartje Bergen op Zoom.

Wanneer het gesprek op de coronacrisis komt, 
begint ondernemer Frans Hazen een indrukwek-
kende opsomming. “Hotel De Draak overleefde 
de grote stadsbrand in 1397, de pestepidemie, 
de tachtigjarige oorlog, de beeldenstorm, het 
Beleg van Bergen op Zoom door de Fransen, de 
Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog 
en nóg twee grote branden in respectievelijk 
2005 en 2013. De brand van 2005 kwam drie 
maanden na het overlijden van mijn dochter, 
en drie maanden na de bijna catastrofale brand 
van 2013 overleed mijn tweelingbroer, op de 
verjaardag van mijn vader. Als er iets is dat ik 
weet van een crisis, is het dat het geen zin 
heeft om in een hoekje te gaan zitten treuren. 
Ook niet wanneer je, zoals nu, tonnen omzet 
misloopt in enkele maanden. Je moet vooruit. 
In het belang van het bedrijf, van de mede-
werkers, van mijn dochters. Hoe vervelend ook, 
een crisis biedt kansen. Kansen om je bedrijf 
eens scherp te bekijken, het in topconditie te 
brengen en te zorgen dat het klaar is voor een 
volgende fase.”

Schilderbeurt
Toen de coronacrisis uitbrak wist Frans Hazen 
dus wat hem te doen stond: volle kracht voor-
uit, en zorgen dat De Draak de crisis sterker dan 
ooit te boven komt. Makkelijk is dat niet, maar 
dat deert hem niet: “Dit is een vreemde cri-
sis. Bij de economische crisis van 2008 hadden 
we het ook zwaar, maar toen was er ‘gewoon’ 
sprake van een uitgaande én een inkomende 
geldstroom. Die inkomende geldstroom is de 
afgelopen twee maanden volledig weggevallen. 
Dat is opmerkelijk, en wat doe je dan? In ons 
geval zijn we met het hele team gaan zitten 

om te kijken wat we nog wél konden. Het hele 
team stond als één man op en nam enthousi-
ast de schilderkwast ter hand. Het hele hotel 
hebben we geschilderd, van de nok tot aan de 
plinten. Nodig was dat niet, maar tegelijkertijd 
word ik al nerveus bij het minste streepje op 
de muur. Door deze schilderbeurt hebben we 
ervoor gezorgd dat onze gasten – als die straks 
weer binnenstromen – kunnen zien dat en rui-
ken dat hotel De Draak en restaurant Heming-
way superschoon en -fris zijn. Dat is fijn, want 
we hebben grootse plannen voor de komende 
tijd.” Het schilderwerk deed de creativiteit bij 
het team van Hotel de Draak vrijelijk stromen. 
Hazen en zijn team werden zich tijdens het 
werk bewust van de voordelen die hun oude, 
monumentale pand hen biedt in deze moderne 
crisistijd. “In ons restaurant Hemingway was 
normaal gesproken plaats voor ongeveer dertig 
gasten. Met inachtneming van de anderhalve 
meter-regel kunnen we er nog zo’n 15 tot 20 
mensen veilig plaats bieden, uiteraard alleen 
op reservering. Het voordeel is dat het restau-
rant een eigen in- en uitgang heeft. Die heeft 
ook onze Sint Maartenzaal, die we nu ook als 
restaurant hebben ingericht. Daar is nog eens 
plaats voor zo’n twintig gasten, met voldoende 
afstand. Van iedereen die bij ons komt dineren 
kunnen we de veiligheid garanderen. We dienen 
het voedsel op stemmige wijze op, op tinnen 
onderzetborden, met een koperen cloche dat 
het voedsel afdekt. Tafelkleden gebruiken we 
niet, zodat de tafels na gebruik grondig gerei-
nigd kunnen worden. Maar al die maatregelen 
betekenen niet dat ons restaurant aan huise-
lijkheid en sfeer heeft ingeboet. De ‘anderhal-
vemetersamenleving’ klinkt heel kil, maar kilte 
wilden we tot elke prijs voorkomen, en die op-
zet is gelukkig geslaagd.”

Afhaalservice
Naast het feit dat Hazen zeer gelukkig is met 
het feit dat het terras van zijn hotel vanaf 1 
juni weer open mocht – uiteraard met ander-
halve meter afstand tussen de tafels – besloot 
hij ook een afhaalservice te starten. Dat de-

den meer horecabedrijven, maar Hazen is van 
plan die service ook na de coronacrisis voort 
te zetten. “Met elkaar hebben we een nieuwe 
menukaart samengesteld. In ons restaurant zijn 
we gewend om tegen sterrenniveau te koken. 
Dat laten we los, onze nieuwe menukaart be-
vindt zich tussen een traditionele bistro en een 
sterrenrestaurant. Zo hopen we een bredere 
doelgroep te bereiken en de drempel naar ons 
restaurant nog verder weg te nemen. Vandaar 
ook de afhaalservice: zo kunnen mensen in hun 
eigen omgeving van onze gerechten genieten. 
Bestellen kan via onze website, maar dat moet 
wel een dag van tevoren gebeuren. Want uiter-
aard moeten we de tijd hebben om verse in-
grediënten te bestellen en de juiste voorberei-
dingen te treffen. Dat verdienen onze gasten.”

Renovatie
Ook het wel en wee van de hotelgasten ont-
snapte niet aan de aandacht van Hazen en 
zijn team. Ook voor hen is er een eigen en-
tree en een eigen lift. Inchecken kan op veilige 
afstand. Het ontbijt vindt voortaan plaats in 
twee ontbijtzalen, en er worden tijdsblokken 
ingericht zodat de hotelgasten ook bij volle 
bezetting met voldoende tussenruimte kunnen 
ontbijten. Daarvoor hebben we – heel tegen-
draads in crisistijd – flink moeten investeren. 
Een oude, ongebruikte dienzaal is ingericht om 
de stroom tussen de keuken en de ontbijtzalen 
efficiënter te laten verlopen. Overigens hebben 
we ook de badkamers van onze hotelkamers la-
ten renoveren. Nesto Tegelwerken uit Halsteren 
heeft prachtig werk verricht, waardoor onze 

gasten weer volop kunnen genieten. Ik werk 
graag met regionale bedrijven en verheug me 
ook op de zomervakantie. Veel mensen zullen 
dit jaar genoodzaakt zijn om vakantie te vieren 
in eigen land. Wij staan voor ze klaar, in een 
prachtige stad met een prachtige omgeving.”
Hazen heeft het volste vertrouwen dat Hotel 
De Draak de coronacrisis sterker te boven komt. 
“Ik mag al 35 jaar ondernemen op deze prach-
tige plek en ben altijd een zuinige ondernemer 
geweest”, zegt hij, “dat bewijst nu zijn nut. 
Maar op mijn team heb ik nooit bezuinigd, 
integendeel. Ik ben heel blij met ons loyale 
team, dat de afgelopen weken bewezen heeft 
hoeveel hart het voor ons mooie bedrijf heeft. 
Ik ben ervan overtuigd dat we deze moeilijke 
tijd samen achter ons gaan laten, en dat we 
nog veel mooie hoofdstukken gaan toevoegen 
aan het lange en boeiende verhaal van onze 
trotse Draak.”

De Draak in 
dit verhaal is 
geen mythische 
sprookjesfiguur, maar 
een legendarisch 
hotel: het oudste van 
Nederland

Trotse Draak overwint de crisis

KLEIN CADEAUTJE
Speciaal voor de lezers van deze krant hebben we een klein cadeautje. 

Komt u bij ons lunchen of dineren met ten minste 4 gangen? Dan krijgt u 
het sprankelende aperitief van het huis met drie amuses aangeboden.

Reserveren? Bel naar 0164-252050, stuur een e-mail of reserveer via de 
reserveermodule op onze website. Vermeld bij het reserveren “aanbieding 
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geweest”, zegt hij, “dat bewijst nu zijn nut. 
Maar op mijn team heb ik nooit bezuinigd, 
integendeel. Ik ben heel blij met ons loyale 
team, dat de afgelopen weken bewezen heeft 
hoeveel hart het voor ons mooie bedrijf heeft. 
Ik ben ervan overtuigd dat we deze moeilijke 
tijd samen achter ons gaan laten, en dat we 
nog veel mooie hoofdstukken gaan toevoegen 
aan het lange en boeiende verhaal van onze 
trotse Draak.”
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BERGEN OP ZOOM – In zijn ruim zeshonderd-
jarige bestaan overwon De Draak al meer-
dere crises. En hoewel de coronacrisis zeker 
een impact heeft, komt De Draak ook die 
trots te boven. De Draak in dit verhaal is 
geen mythische sprookjesfiguur, maar een 
legendarisch hotel: het oudste van Neder-
land, in hartje Bergen op Zoom.

Wanneer het gesprek op de coronacrisis komt, 
begint ondernemer Frans Hazen een indrukwek-
kende opsomming. “Hotel De Draak overleefde 
de grote stadsbrand in 1397, de pestepidemie, 
de tachtigjarige oorlog, de beeldenstorm, het 
Beleg van Bergen op Zoom door de Fransen, de 
Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog 
en nóg twee grote branden in respectievelijk 
2005 en 2013. De brand van 2005 kwam drie 
maanden na het overlijden van mijn dochter, 
en drie maanden na de bijna catastrofale brand 
van 2013 overleed mijn tweelingbroer, op de 
verjaardag van mijn vader. Als er iets is dat ik 
weet van een crisis, is het dat het geen zin 
heeft om in een hoekje te gaan zitten treuren. 
Ook niet wanneer je, zoals nu, tonnen omzet 
misloopt in enkele maanden. Je moet vooruit. 
In het belang van het bedrijf, van de mede-
werkers, van mijn dochters. Hoe vervelend ook, 
een crisis biedt kansen. Kansen om je bedrijf 
eens scherp te bekijken, het in topconditie te 
brengen en te zorgen dat het klaar is voor een 
volgende fase.”

Schilderbeurt
Toen de coronacrisis uitbrak wist Frans Hazen 
dus wat hem te doen stond: volle kracht voor-
uit, en zorgen dat De Draak de crisis sterker dan 
ooit te boven komt. Makkelijk is dat niet, maar 
dat deert hem niet: “Dit is een vreemde cri-
sis. Bij de economische crisis van 2008 hadden 
we het ook zwaar, maar toen was er ‘gewoon’ 
sprake van een uitgaande én een inkomende 
geldstroom. Die inkomende geldstroom is de 
afgelopen twee maanden volledig weggevallen. 
Dat is opmerkelijk, en wat doe je dan? In ons 
geval zijn we met het hele team gaan zitten 

om te kijken wat we nog wél konden. Het hele 
team stond als één man op en nam enthousi-
ast de schilderkwast ter hand. Het hele hotel 
hebben we geschilderd, van de nok tot aan de 
plinten. Nodig was dat niet, maar tegelijkertijd 
word ik al nerveus bij het minste streepje op 
de muur. Door deze schilderbeurt hebben we 
ervoor gezorgd dat onze gasten – als die straks 
weer binnenstromen – kunnen zien dat en rui-
ken dat hotel De Draak en restaurant Heming-
way superschoon en -fris zijn. Dat is fijn, want 
we hebben grootse plannen voor de komende 
tijd.” Het schilderwerk deed de creativiteit bij 
het team van Hotel de Draak vrijelijk stromen. 
Hazen en zijn team werden zich tijdens het 
werk bewust van de voordelen die hun oude, 
monumentale pand hen biedt in deze moderne 
crisistijd. “In ons restaurant Hemingway was 
normaal gesproken plaats voor ongeveer dertig 
gasten. Met inachtneming van de anderhalve 
meter-regel kunnen we er nog zo’n 15 tot 20 
mensen veilig plaats bieden, uiteraard alleen 
op reservering. Het voordeel is dat het restau-
rant een eigen in- en uitgang heeft. Die heeft 
ook onze Sint Maartenzaal, die we nu ook als 
restaurant hebben ingericht. Daar is nog eens 
plaats voor zo’n twintig gasten, met voldoende 
afstand. Van iedereen die bij ons komt dineren 
kunnen we de veiligheid garanderen. We dienen 
het voedsel op stemmige wijze op, op tinnen 
onderzetborden, met een koperen cloche dat 
het voedsel afdekt. Tafelkleden gebruiken we 
niet, zodat de tafels na gebruik grondig gerei-
nigd kunnen worden. Maar al die maatregelen 
betekenen niet dat ons restaurant aan huise-
lijkheid en sfeer heeft ingeboet. De ‘anderhal-
vemetersamenleving’ klinkt heel kil, maar kilte 
wilden we tot elke prijs voorkomen, en die op-
zet is gelukkig geslaagd.”

Afhaalservice
Naast het feit dat Hazen zeer gelukkig is met 
het feit dat het terras van zijn hotel vanaf 1 
juni weer open mocht – uiteraard met ander-
halve meter afstand tussen de tafels – besloot 
hij ook een afhaalservice te starten. Dat de-

den meer horecabedrijven, maar Hazen is van 
plan die service ook na de coronacrisis voort 
te zetten. “Met elkaar hebben we een nieuwe 
menukaart samengesteld. In ons restaurant zijn 
we gewend om tegen sterrenniveau te koken. 
Dat laten we los, onze nieuwe menukaart be-
vindt zich tussen een traditionele bistro en een 
sterrenrestaurant. Zo hopen we een bredere 
doelgroep te bereiken en de drempel naar ons 
restaurant nog verder weg te nemen. Vandaar 
ook de afhaalservice: zo kunnen mensen in hun 
eigen omgeving van onze gerechten genieten. 
Bestellen kan via onze website, maar dat moet 
wel een dag van tevoren gebeuren. Want uiter-
aard moeten we de tijd hebben om verse in-
grediënten te bestellen en de juiste voorberei-
dingen te treffen. Dat verdienen onze gasten.”

Renovatie
Ook het wel en wee van de hotelgasten ont-
snapte niet aan de aandacht van Hazen en 
zijn team. Ook voor hen is er een eigen en-
tree en een eigen lift. Inchecken kan op veilige 
afstand. Het ontbijt vindt voortaan plaats in 
twee ontbijtzalen, en er worden tijdsblokken 
ingericht zodat de hotelgasten ook bij volle 
bezetting met voldoende tussenruimte kunnen 
ontbijten. Daarvoor hebben we – heel tegen-
draads in crisistijd – flink moeten investeren. 
Een oude, ongebruikte dienzaal is ingericht om 
de stroom tussen de keuken en de ontbijtzalen 
efficiënter te laten verlopen. Overigens hebben 
we ook de badkamers van onze hotelkamers la-
ten renoveren. Nesto Tegelwerken uit Halsteren 
heeft prachtig werk verricht, waardoor onze 

gasten weer volop kunnen genieten. Ik werk 
graag met regionale bedrijven en verheug me 
ook op de zomervakantie. Veel mensen zullen 
dit jaar genoodzaakt zijn om vakantie te vieren 
in eigen land. Wij staan voor ze klaar, in een 
prachtige stad met een prachtige omgeving.”
Hazen heeft het volste vertrouwen dat Hotel 
De Draak de coronacrisis sterker te boven komt. 
“Ik mag al 35 jaar ondernemen op deze prach-
tige plek en ben altijd een zuinige ondernemer 
geweest”, zegt hij, “dat bewijst nu zijn nut. 
Maar op mijn team heb ik nooit bezuinigd, 
integendeel. Ik ben heel blij met ons loyale 
team, dat de afgelopen weken bewezen heeft 
hoeveel hart het voor ons mooie bedrijf heeft. 
Ik ben ervan overtuigd dat we deze moeilijke 
tijd samen achter ons gaan laten, en dat we 
nog veel mooie hoofdstukken gaan toevoegen 
aan het lange en boeiende verhaal van onze 
trotse Draak.”
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dere crises. En hoewel de coronacrisis zeker 
een impact heeft, komt De Draak ook die 
trots te boven. De Draak in dit verhaal is 
geen mythische sprookjesfiguur, maar een 
legendarisch hotel: het oudste van Neder-
land, in hartje Bergen op Zoom.
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begint ondernemer Frans Hazen een indrukwek-
kende opsomming. “Hotel De Draak overleefde 
de grote stadsbrand in 1397, de pestepidemie, 
de tachtigjarige oorlog, de beeldenstorm, het 
Beleg van Bergen op Zoom door de Fransen, de 
Eerste Wereldoorlog, de Tweede Wereldoorlog 
en nóg twee grote branden in respectievelijk 
2005 en 2013. De brand van 2005 kwam drie 
maanden na het overlijden van mijn dochter, 
en drie maanden na de bijna catastrofale brand 
van 2013 overleed mijn tweelingbroer, op de 
verjaardag van mijn vader. Als er iets is dat ik 
weet van een crisis, is het dat het geen zin 
heeft om in een hoekje te gaan zitten treuren. 
Ook niet wanneer je, zoals nu, tonnen omzet 
misloopt in enkele maanden. Je moet vooruit. 
In het belang van het bedrijf, van de mede-
werkers, van mijn dochters. Hoe vervelend ook, 
een crisis biedt kansen. Kansen om je bedrijf 
eens scherp te bekijken, het in topconditie te 
brengen en te zorgen dat het klaar is voor een 
volgende fase.”
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Toen de coronacrisis uitbrak wist Frans Hazen 
dus wat hem te doen stond: volle kracht voor-
uit, en zorgen dat De Draak de crisis sterker dan 
ooit te boven komt. Makkelijk is dat niet, maar 
dat deert hem niet: “Dit is een vreemde cri-
sis. Bij de economische crisis van 2008 hadden 
we het ook zwaar, maar toen was er ‘gewoon’ 
sprake van een uitgaande én een inkomende 
geldstroom. Die inkomende geldstroom is de 
afgelopen twee maanden volledig weggevallen. 
Dat is opmerkelijk, en wat doe je dan? In ons 
geval zijn we met het hele team gaan zitten 

om te kijken wat we nog wél konden. Het hele 
team stond als één man op en nam enthousi-
ast de schilderkwast ter hand. Het hele hotel 
hebben we geschilderd, van de nok tot aan de 
plinten. Nodig was dat niet, maar tegelijkertijd 
word ik al nerveus bij het minste streepje op 
de muur. Door deze schilderbeurt hebben we 
ervoor gezorgd dat onze gasten – als die straks 
weer binnenstromen – kunnen zien dat en rui-
ken dat hotel De Draak en restaurant Heming-
way superschoon en -fris zijn. Dat is fijn, want 
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tijd.” Het schilderwerk deed de creativiteit bij 
het team van Hotel de Draak vrijelijk stromen. 
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te zetten. “Met elkaar hebben we een nieuwe 
menukaart samengesteld. In ons restaurant zijn 
we gewend om tegen sterrenniveau te koken. 
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eigen omgeving van onze gerechten genieten. 
Bestellen kan via onze website, maar dat moet 
wel een dag van tevoren gebeuren. Want uiter-
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trots te boven. De Draak in dit verhaal is 
geen mythische sprookjesfiguur, maar een 
legendarisch hotel: het oudste van Neder-
land, in hartje Bergen op Zoom.
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verjaardag van mijn vader. Als er iets is dat ik 
weet van een crisis, is het dat het geen zin 
heeft om in een hoekje te gaan zitten treuren. 
Ook niet wanneer je, zoals nu, tonnen omzet 
misloopt in enkele maanden. Je moet vooruit. 
In het belang van het bedrijf, van de mede-
werkers, van mijn dochters. Hoe vervelend ook, 
een crisis biedt kansen. Kansen om je bedrijf 
eens scherp te bekijken, het in topconditie te 
brengen en te zorgen dat het klaar is voor een 
volgende fase.”
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sprake van een uitgaande én een inkomende 
geldstroom. Die inkomende geldstroom is de 
afgelopen twee maanden volledig weggevallen. 
Dat is opmerkelijk, en wat doe je dan? In ons 
geval zijn we met het hele team gaan zitten 
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Komt u bij ons lunchen of dineren met ten minste 4 gangen? Dan krijgt u 
het sprankelende aperitief van het huis met drie amuses aangeboden.

Reserveren? Bel naar 0164-252050, stuur een e-mail of reserveer via de 
reserveermodule op onze website. Vermeld bij het reserveren “aanbieding 

krant 2020”. Grote Markt 36 • 0164-252050 • info@hoteldedraak.nl • 
www.restauranthemingway.nl 
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Vanuit de redactie van de Een-
drachtbode leek het ons leuk om 
de route zelf eens te lopen. Dus 
op een zomerse vrijdagmiddag 
gaan we op pad.
Zeeland heeft zestien parelroutes, 
onder andere in Zierikzee, West-
kapelle en Burgh Haamstede. Op 
Tholen zijn er routes in Sint Phi-
lipsland, Tholen stad en dus op 
Scherpenisse. Interactieve routes, 
waarbij je de parels van de om-
geving ontdekt door middel van 
filmpjes en informatieberichtjes. 
Bovendien kun je bij iedere parel 
letters verzamelen, die uiteinde-
lijk een woord vormen.
In Scherpenisse is voor de naam 
Oorsprong gekozen, omdat de 

oorsprong van de ligging van het 
dorp nog duidelijk herkenbaar is. 
Het water heeft hier een rol in 
gespeeld, maar de route gaat ook 
over de oorsprong van de natuur-
gebieden die er te vinden zijn: de 

Pluimpot, Scherpenissepolder en 
de Oosterschelde. Het Kloveniers-
gilde vond hier zijn oorsprong 
om de vijand buiten het dorp te 
houden. 

Van twee naar twaalf
De route start aan de Spuidam-
straat en is drie kilometer lang. 
Je kunt de route downloaden op 
je telefoon via eilandtholen.nl. 
We parkeren onze auto aan de 
Spuidamstraat en gaan op pad. 
Alsmaar rechtdoor, zien we op het 
kaartje. Na tien minuten blijkt dat 
we van punt twee zomaar ineens 
bij punt twaalf staan. Terug dus 
maar en beter opletten. 
Hoewel wij Scherpenisse uiter-
aard goed kennen, blijkt het 
toch heel leuk om de parelroute 
eens te lopen. Je hoort toch weer 
nieuwe dingen. Zo is de waterto-
ren, hét opvallende kenmerk van 
Scherpenisse, 52 meter hoog en 

kan 350.000 liter water bevatten. 
Nooit geweten. Eenmaal voorbij 
de watermolen lopen we langs 
de Oosterscheldeschool, waar de 
leerlingen met een waterspel be-
zig zijn. Het is voor hen de laatste 
dag van het schooljaar en ziet er 
supergezellig uit!
We vervolgen de route en lopen 
langs de dijk, waarop de muralt-
muren gebouwd zijn. Bedacht als 
een goedkope manier om dijken 
te verhogen en zo het water 
tegen te houden. In 1953 bleek 
ook hier goedkoop duurkoop te 
zijn en inmiddels zijn veel van 
deze muren dan ook verdwenen, 
maar bij Scherpenisse kun je ze 
nog zien. Op de dijk pauzeren we 
even. Want de route is dan wel 
niet zo heel lang (als je op je 
gemak loopt en overal de filmpjes 
bekijkt, doe je er ongeveer een 
uur over), maar we treffen wel 
een extreem warme dag, het is 

maar liefst 32 graden. Na deze 
pauze lopen we, weer enigszins 
afgekoeld, verder.
De route gaat verder richting 
molen de Korenbloem. Hier leren 
we dat deze molen nog voor hij 
helemaal afgebouwd was, al ver-
zakt was. Na een laatste rondje 
door het dorp komen we tenslotte 
weer op de Spuidamstraat aan. 
We hebben volop genoten van 
de parels van Scherpenisse. Een 
klein dingetje: verwacht niet dat 
je álle parels op de wandelroute 
te zien krijgt. De parel ‘zeehon-
densafari’ kom je tegen terwijl je 
door de Beatrixstraat loopt, en 
daar is geen zeehond te zien. Er 
wordt over de Vliedberg verteld, 
maar ook daar kom je niet bij in 
de buurt. Wil je ook die parels 
zien, dan staat je een langere 
wandeltocht te wachten.
Meer informatie vindt u op:
www.eilandtholen.nl/parelroutes 

ist je dat er een 
muraltmuur staat 
in Scherpenisse? 

En dat er ooit een houten 
kasteeltje heeft gestaan en 
dat er maar liefst 350.000 
liter water in de watertoren 
kan? Allemaal feitjes uit de 
Parelroute Oorsprong, een 
nieuwe wandelroute in en 
om Scherpenisse.

De watertoren is kenmerkend voor Scherpenisse. 

De leerlingen van de Oosterscheldeschool nemen afscheid van het school-
jaar met waterspelletjes.

Scherpenisse is een van de weinige plaatsen waar nog muraltmuren te zien 
zijn.

Molen de Korenbloem werd in 1872 gebouwd en kwam 
bij de bouw al uit het lood te staan. 

Het is mooi wandelen door de smalle straatjes van het 
dorp.

W

Wandelen langs de
      parels van Scherpenisse  
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Gratis parkeren in de parkeergarage, achter de Grote Markt (Lindenbaan).

Geniet van de authentieke 

Griekse ambiance met heerlijk terras 

op de Grote Markt 25 
in Bergen op Zoom

airco aanwezig

Geniet van de authentieke 

Griekse ambiance met heerlijk terras 

Spuidamstraat 14-16 I 4694 CK I Scherpenisse I T. 0166-663 785

Wij wensen u 

een creatieve 

avond!!!

Chinees Indisch Restaurant

We  heten u van harte welkom in ons 
Chinees Indisch restaurant Nieuw Eiland Tholen! 

CULINAIR GEZIEN ZULT U ZEKER NIETS TEKORT KOMEN. 
SUPERVERSE CHINESE & JAPANSE HEERLIJKHEDEN, 
DIE BEREID WORDEN DOOR WOKKEN OF OP 
DE “SISSENDE PLAAT”, TEPPAN YAKI GENAAMD.
HET RIJKELIJK GEVULDE CHINEES-INDISCH BUFFET, 
INCLUSIEF HEERLIJKE WARME EN KOUDE VOORGERECHTEN + 
FRISDRANKEN ZORGT VOOR DE UITSTEKEND PASSENDE COMBINATIE!
EEN UITGEBREID DESSERTBUFFET ZORGT VOOR DE PERFECTE 
AFWERKING VAN HET CULINAIRE GENIETEN. TER AFSLUITING KOFFIE 
OF THEE, WAT U WENST.

  

 

 
  

  
  
 
   
  
  
 

 
 

 

 

Vrijdag Diner 2 1/2 uur 
<12 jaar  € 1,90 p.levensjaar 
12 t/m 64 jaar  € 29,90
65+ € 27,90

Za en Zo  Diner 2 1/2 uur 
<12 jaar  € 1,90 p.levensjaar 
12 t/m 64 jaar  € 31,90
65+ € 29,90

Ma t/m Do Diner 2 1/2 uur 
<12 jaar  € 1,90 p.levensjaar 
12 t/m 64 jaar  € 27,90
65+ € 25,90

* à la carte alleen mogelijk ma t/m do
* Op feestdagen hebben wij een aangepast arrangement en daardoor afwijkende tarieven.
* Arrangement met glas bier of wijn € 1,80 per glas.
* Verspilling wordt niet gewaardeerd, daarom hanteren wij de volgende regeling:
  verspilling als gevolg van restanten wordt extra in rekening gebracht, € 2,- per bord.

OPENINGSTĲDEN

maandag t/m 
vrijdag

van 16.00 tot 22.00 uur.

zaterdag, zondag 
en feestdagen

van 12.00 tot 22.00 uur.

GRATIS JURIDISCH  
INLOOPSPREEKUUR 

         Of  maak een afspraak via: 
         0164-770860 
         contact@vandenbergeadvocaten.nl 
         www.vandenbergeadvocaten.nl 

GRATIS JURIDISCH  
INLOOPSPREEKUUR 

Iedere dinsdag tussen 17.00 – 18.00 uur 
Iedere dinsdag tussen 17.00 – 18.00 uur 
Voorstraat 31 Sint-Annaland (‘De Smisse’)

         Of  maak een afspraak via: 
         0164-770860 
         contact@vandenbergeadvocaten.nl 
         www.vandenbergeadvocaten.nl 

MARKT 22 • SINT-MAARTENSDIJK
TELEFOON 0166-66 24 86

GRATIS JURIDISCH  
INLOOPSPREEKUUR 

         Of  maak een afspraak via: 
         0164-770860 
         contact@vandenbergeadvocaten.nl 
         www.vandenbergeadvocaten.nl 

GRATIS JURIDISCH  
INLOOPSPREEKUUR 

Iedere dinsdag tussen 17.00 – 18.00 uur 
Iedere dinsdag tussen 17.00 – 18.00 uur 
Voorstraat 31 Sint-Annaland (‘De Smisse’)

         Of  maak een afspraak via: 
         0164-770860 
         contact@vandenbergeadvocaten.nl 
         www.vandenbergeadvocaten.nl 

MARKT 22 • SINT-MAARTENSDIJK
TELEFOON 0166-66 24 86

Opheffingsuitverkoop
In 2020 stopt van Gils de Wit

Alle tapijten worden met 
royale korting verkocht

Moderne & Perzische tapijten Berbers Kelims

Uw adres voor het bezorgen van abonnementskranten en  
geadresseerde post. Nu ook koeriersdienst op maat!

Raadhuisstraat 40, Oud-Vossemeer   
Tel. 0166-672458
Mob. 06-51207634 (overdag + avond)
Mob. 06-53689200 (00.00-07.00 uur)

info@droogersverspreidingen.nl 
www.droogersverspreidingen.nl

N          M
fruitN          M

fruit

N          M
fruit

N          M
fruit

Hogeweg 15A  |  4693 RJ Poortvliet  |  Tel. 0166-617431

U kunt nog een paar weekjes genieten van...

Zoete Kersen
   uit eigen boomgaard!

NIEUW!

Zelfbedieningsautomaat
van maandag 8.00 uur t/m 
zaterdag 22.00 uur

Openingstijden: winkeltje KERSENSEIZOEN 2020
(seizoen loop tot 2e week augustus) 

 Maandag t/m donderdag: 9.00 uur tot 18.00 uur
 Vrijdag: 9.00 uur tot 20.00 uur
 Zaterdag: 9.00 uur tot 17.00 uur
 Zondag: GESLOTEN
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Hoe leefden en werkten 
de mensen vroeger?
Altijd al eens willen weten hoe de mensen vroeger leefden en waar ze 
werkten? Hoe gingen de mensen vroeger gekleed in de Thoolse dracht? 
Streekmuseum De Meestoof in Sint-Annaland geeft een mooi overzicht van 
het vroegere leven en de cultuur op de eilanden Tholen en Sint Philipsland. 
Vooraf reserveren via www.demeestoof.nl/reserveren is noodzakelijk.

De Eendrachtbode doet al 75 jaar verslag van de 
gebeurtenissen op Tholen en Sint-Philipsland. 
Reden voor Streekmuseum De Meestoof om hier 
dit seizoen een expositie aan te wijden. Ook is 
nog steeds de tentoonstelling van vorig jaar over 
75 jaar bevrijding te zien (in verkleinde vorm).

75 jaar Eendrachtbode

Elke dinsdag t/m zaterdag geopend van 14.00-17.00 uur | 
Zondag en maandag gesloten | Vooraf reserveren noodzakelijk

Bierenstraat 6, Sint-Annaland  ∞  www.demeestoof.nl

Tholen is een prachtig gebied om te 
fi etsen. Open velden, kronkelige dijkjes en 
verrassende uitzichten op zee. De wind 
kan in dit open gebied echter weleens 
fl ink tekeer gaan…
Geen wonder dus dat veel fi etsliefheb-
bers kiezen voor een elektrische fi ets om 
het eiland te verkennen. Ook aan hen 
is gedacht op eiland Tholen. Op diverse 
plaatsen zijn fi etsrustpunten. Daar vind je 
een bankje, een fi etsparkeerbeugel en een 
oplaadpaal. Deze punten zijn te vinden aan 
de Zeedijk in Scherpenisse, Kleine Nol in 
Sint-Annaland, Keetenweg in Stavenisse 

en in Strijenham, 
nabij fi ets-
knooppunt 40. 
De fi etsrustpunten zijn ook aangegeven 
op de toeristische kaart van Tholen. Deze 
kaart is verkrijgbaar bij de toeristische 
informatiepunten bij Bowling de Thoolse 
Brug in Tholen, Chaletparc Krabbenkreek/
Brasserie de Deu-Braek in Sint-Annaland, 
Wegwijs Lokaal in Sint-Maartensdijk,  
Grand café Met Shmaak in Sint Philipsland 
en in Museum de Meestoof in Sint-
Annaland. Ook te downloaden via www.
eilandtholen.nl. 

Voorzieningen voor 
elektrische fi etsen

De tentoonstelling draait niet alleen om 
het bedrijf, maar ook zeker om hoe door 
middel van de verslaglegging van de krant 
de recente Thoolse geschiedenis is vastge-
legd. Belangrijke gebeurtenissen en mooie 
verhalen komen samen in de diverse ruim-
tes in De Meestoof. 
Een grote rol in het museum is wegge-
legd voor Briël Heijboer, oprichter van de 
krant. In het naoorlogse Tholen groeide 
de Eendrachtbode door zijn bezieling uit 
tot een serieus nieuwsmedium. Dat is het 

treekmuseum De Meestoof 
in Sint-Annaland is ver-
nieuwd. Wie er eerder ge-

weest is, kent de entree niet meer 
terug. Het nieuwe atrium zorgt 
voor een moderne uitstraling. In 
de kelders wordt een escape room 
ingericht. Momenteel loopt er een 
expositie over de streekkrant De 
Eendrachtbode, die 75 jaar bestaat. 

Vernieuwd museum Meestoof vol streekverhalen 
S

en in Strijenham, 

Bijzondere musici bij 
intieme stadhuisconcerten
Wekelijks worden in het oude stadhuis in Tholen de stadhuisconcerten gehouden, 
georganiseerd door de stichting Anthonie Keldermans. Er staan een aantal bijzon-
dere musici op het programma. 

Bij de Stadhuisconcerten worden de voorschriften van de RIVM in acht genomen. 
Er mogen slechts achttien gasten binnen en er zullen geen vocalisten optreden. 
Reserveren is verplicht en kan via www.keldermansconcerten.nl. Na de concerten 
bespelen de gemeentelijke beiaardiers Richard en Gerard de Waardt het carillon van 
het Stadhuistorentje. 

Het programma: 
18 juli:  Een muzikaal harp-avontuur door Europa door Minou den Hals
25 juli:  The voice of violin, door Camilla van der Kooij, viool en 
 Josje Goudswaard, vleugel.
1 aug.:  Refl ecties, Daan Oostdam, vleugel
8 aug.:  Le Zuyderzée, Elly van Munster, gitaar
22 aug.:  Lustige Streiche(r)..! Viride Kwartet.

tegenwoordig nog steeds. Deze papieren 
krant is in dit digitale tijdperk voor een 
groot deel van de bewoners van Tholen en 
Sint Philipsland nog altijd wekelijkse kost. 
Omdat het blad voor inkomsten niet alleen 
op advertenties hoeft te rekenen, maar ook 
abonnees heeft, is het in staat met een 
sterke redactie verslag te doen van evene-
menten, politiek, economische onderwer-
pen, cultuur en sport. Het is geen plaatselijk 
sufferdje. 
Dat blijkt wel uit de verhalen die in de loop 
van de jaren zijn opgetekend en worden 
verteld in De Meestoof. Zo eindigde Michael 
Boogerds wielercarrière op een Thoolse dijk 
en werkte de ‘sapman’ uit Sint-Maartensdijk 
mee met criminelen in opdracht van de po-
litie. Het zijn vanzelfsprekend onderwerpen 
die ook het landelijke nieuws haalden. 

September open
Het streekmuseum werkt momenteel ook 
druk aan een escape room. ’De gewelven 
van de Meestoof’ moet ongeveer half sep-
tember open gaan. Het idee is om jongeren 
daarmee naar het museum te lokken. Aan 
de hand van raadsels en opdrachten moe-
ten groepen uit de kelders van De Meestoof 
ontsnappen. 
Voor de echte kleintjes zijn er in het mu-
seum ook activiteiten. Die zijn gelinkt aan 
de lopende expositie. Er is een speurtocht 
te maken, ook kunnen ze een echte Thoolse 
krantenmuts vouwen en een eigen voorpa-
gina maken. 
Vanwege de coronamaatregelen is van 
tevoren aanmelden verplicht. Het museum 
is van dinsdag tot en met zaterdag geopend 
tussen twee en vijf uur. 
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WIJ VERBETEREN 
ONZE WINKEL!

Bert Slingerland
Sint-Annaland, Spuistraat 1

WIJ VERBETEREN 
ONZE WINKEL!

Bert Slingerland
Sint-Annaland, Spuistraat 1

Feestelijke heropening
Woensdag 25 maart om 09.00 uur. 

Elke klant ontvangt bij besteding van € 30,- of meer 
gratis een doosje Voordijk chocolade t.w.v. € 5,99. Op i

s o
p

Lokale helden...
Uniek bij Jumbo Sint-Annaland

Een greep uit onze 
lokale helden:

Sturm Zeeuwse eieren

Kippeling uit eigen grill

Spareribs uit eigen grill Lamsoor

Biefstukspies royaal

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag  08.00 - 21.00 uur
zaterdag  08.00 - 20.00 uur


