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Dalemsestraat 1-3 te Tholen
E: info@juwelierangelique.nl
I: www.juwelierangelique.nl
De stand van de zon, iedereen wil daar
op zijn tijd invloed op hebben. Er zijn
periodes dat je ervan wilt genieten,
soms zit de zon je ook vreselijk in de
weg. Flexibele zonwering is daarvoor
de oplossing. Hubo heeft een oplossing!

BIJ INLEVERING VAN DEZE BON

15% KORTING

Binnenzonwering heeft een grote
sfeerbepalende functie, geeft je extra
privacy en werkt soms isolerend.

OP ONZE GEHELE COLLECTIE*

Je kan kiezen uit de
volgende soorten:
• Rolgordijnen
• Plissé & Duette
• Multishades
• Vouwgordijnen
• Horizontale jaloezieën
• Verticale jaloezieën
• Houten jaloezieën

* Niet geldig op reparatie en relatieringen

Dinsdag-woensdag- vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
Zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur

In de maanden september,
oktober en november
1 uur bowlen met friet & snack
incl. 1 frisdrank voor

€ 9,50

p.p

Vanaf minimaal 4 personen
Gaarne vooraf reserveren
Tijden gaan in overleg
Niet geldig in combinatie met
andere maand/korting acties
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Nattelaarzentocht

T: 0166 - 60 20 28

Onze kleine lettertjes:

september 2020

RAAMDECORATIE
OP MAAT

Binnenzonwering heeft een grote
sfeerbepalende functie, geeft je extra
privacy en werkt soms isolerend.

Op zoek naar
beestjes en planten

Laat de montage
aan Hubo over!
Eerst meten we de exacte
maat en daarna wordt het vakkundig
opgehangen!

VRAAG NAAR ONZE
SCHERPE ACTIEPRIJZEN

Ceciliaweg 10 - 4697 RV St. Annaland
(0166) - 65 36 37 - sintannaland@hubo.nl

Je kan kiezen uit de
volgende soorten:
• Rolgordijnen
• Plissé Kinderen
& Duetteen (groot)ouders kunnen het Dierenvriendjespad op Tholen
lopen en op zoek gaan naar spannende, leuke en gekke beestjes en
• Multishades
planten. Met een rugzak vol wetenswaardigheden over het gebied neemt
• Vouwgordijnen
een gids van Staatsbosbeheer de deelnemers mee op stap. Tijdens een
• Horizontale
jaloezieën
tocht van
ongeveer anderhalf uur vertelt de gids alles over het bos en de
dieren
die er leven.
• Verticale
jaloezieën
7 oktober om twee uur bij het Dorpsbos van Tholen. Verzame• HoutenWoensdag
jaloezieën
len aan de Zwarteweg. Opgeven kan via 0111-401453 of via zeelandnoord@staatsbosbeheer.nl

RAAMDECORATIE
OP MAAT
Hubo St. Annaland

De gids van Staatsbosbeheer leidt de deelnemers door het uitgestrekte polderlandschap
van de
Tholen.
en vloedwil
bepalen
De stand van
zon,Eb
iedereen
daarhier het ritme, de zilte lucht prikkelt in je neus. Je moet
niet bang zijn voor natte voeten, want de tocht gaat door modderige kreken en over schorop zijn tijd invloed op hebben. Er zijn
ren en slikken: wadplaten die tweemaal daags door het tij worden overspoeld. Onderweg
periodes dat
je ervan
genieten,
toont
de gidswilt
planten
als lamsoor en zeeaster en het krioelt er van de wormen, schelpsoms zit dediertjes
zon jeenook
vreselijk
in de Geniet van deze, op wereldschaal unieke, buitendijkse
kleine
kreeftachtigen.
kustnatuur.
weg. Flexibele
zonwering is daarvoor
De
nattelaarzentocht
gehouden op zaterdag 19 september om tien uur. De tocht
de oplossing. Hubo heeft eenwordt
oplossing!
start aan het einde van de Sluispolderweg tussen Oud-Vossemeer en Sint-Annaland. Opgeven kan via 0111-401453 of via zeelandnoord@staatsbosbeheer.nl.

Laat de montage
aan Hubo over!
Eerst meten we de exacte
maat en daarna wordt het vakkundig
opgehangen!

Hubo Tholen

Stevinweg 11 - 4691 SM Tholen
(0166) 60 44 18 - tholen@hubo.nl

Hubo_SintAnnaland_Tholen_ADV_Maatwerk_A4.indd 2

Beethoven en Schubert in Tholen
De stichting Anthonie Keldermans Concerten houdt in het najaar een reeks avondconcerten in het
oude stadhuis aan de Hoogstraat in Tholen. Op 10 oktober staat een avond over Ludwig van Beethoven op het programma met een powerpoint presentatie van Walther Heijder, een voordracht van
Leo Samama en een concert van Martin Oei op de vleugel. ,,Beethoven’s geniale composities worden
gerelateerd aan zijn wispelturige karakter aan de hand van twee sonates voor piano, muziekhistorisch inzicht en karakterduiding”, vertelt organisator Jan de Viet.
Op 7 november is er een concert in het teken van Franz Schubert, gespeeld door Izhar Elias en
Fernando Cordas op gitaar. Het tweede deel van het programma bevat Spaanse muziek voor twee
gitaren. ,,Zij spelen op originele gitaren van dezelfde bouwer als waar Schubert een gitaar van in zijn
bezit had: Bernard Enzensperger.”
De concerten beginnen beide om kwart over acht. Reserveren kan via www.keldermansconcerten.nl.

Van Elzakker
wint raadplaat

Safari op de
Oosterschelde
De Frisia vaart zaterdag 26 september een
zeehondensafari vanuit de haven van SintAnnaland. Bij wat lager water zijn de zeehonden het beste te zien. Zij rusten dan uit
op de drooggevallen zandplaten. Reserveren
vooraf is verplicht. Dan kan via de website
frisiarondvaarten.nl. Door de beperkingen die
de coronamaatregelen met zich meebrengen,
wordt er verder alleen vanuit de haven van
Zierikzee gevaren.

25-09-19 17:05

Sjaan van Elzakker uit Tholen is
uit de goede inzendingen geloot
tot winnaar van de raadplaat van
Thoolse Zomerkrant 2020. In die
krant van juli moest men raden
over welke Thoolse polderweg de man fietste. Het juiste antwoord was
de Mallandseweg, die ligt officieel op Poortvliets grondgebied. Tientallen personen waagden een gokje. Niet iedereen had het goed. De
Noormansweg werd diverse keren gegokt. Sommige inzenders zaten
er maar net naast en kozen de Smaalzijweg. Die weg ligt dwars op de
Mallandseweg. Een herkenningspunt was de watertoren van Scherpenisse. De prijswinnaar heeft haar presentje thuis bezorgd gekregen.

’We hebben hetzelfde doel,
dus werken we samen’
Hubo St. Annaland

Ceciliaweg 10 - 4697 RV St. Annaland
(0166) - 65 36 37 - sintannaland@hubo.nl

Hubo_SintAnnaland_Tholen_ADV_Maatwerk_A4.indd 2

Hubo Tholen

Stevinweg 11 - 4691 SM Tholen
(0166) 60 44 18 - tholen@hubo.nl

De redactie van de Thoolse
Najaarskrant werkt dit jaar wederom samen met de Stichting
Tholen Beter Bekend. Gezamenlijk doel: zorgen dat toeristen
en inwoners van Tholen25-09-19
en Sint
17:05
Philipsland weten wat er allemaal te doen en te beleven is in
de zomermaanden. Nu de coronamaatregelen steeds meer versoepeld
zijn, is er volop ruimte om te recreëren.

COLOFON
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,,Sinds 2008 richten we ons met deze
uitgave op toeristen en inwoners van
Tholen en Sint Philipsland”, vertelt Pieter 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)ondernemers blijkt dat, hoewel de wereld op alle
fronten digitaliseert, er misschien juist
daardoor nu een groeiende behoefte
is aan papieren informatievoorziening”,
zegt Westdorp.

Aan u de vraag:
Waar fietsen deze jongens?
Stuur uw oplossing voorzien van naam en adres voor 2 oktober naar de
Eendrachtbode. We zijn op verschillende manieren bereikbaar.
Per post, Postbus 5, 4697 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.
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g op alle wol en garens*
Speciaal voor lezers
*

Ooststraat 2 • Sint-Annaland
tel. 06 - 25 27 35 74
e-mail: corriesstoffen@hotmail.nl

Kom kennismaken
met de

NIEUWE COLLECTIE
WINTERSTOFFEN
en laat u inspireren.

zat. van 9.00 tot 16.00 uur

we laten u weten dat we van
12.30 tot 13.00 uur even willen eten

september 2020
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Nathalie en Judith willen meer leven in de brouwerij brengen

ABS Naai-Borduur-Breimachines
Ondernemersweg 19 • 4691 SL Tholen
www.abstholen.nl 0166.602079

WAARDEBON

september 2020

Restaurant en hotel aan
de Kaaij in Tholen bijna open

Nu

10%
KORTING

op onze nieuwe collectie
winterstoffen en op de
nieuwe haak- en breigarens. *

* De actie is geldig t/m zaterdag 26 september.

Albert Heijn Tholen
Gemakkelijk bereikbaar!
Op ± 2 minuten loopafstand van
de haven
Op ± 10 minuten autorijden van
de campings
Ruim 100 parkeerplaatsen beschikbaar
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

Hoe leefden en werkten
de mensen vroeger?

De Stelhoek
Streekproducten uit de regio

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.

Wij hebben een
groot assortiment:

jam, chips, honing, sap,
aardappelen, uien, eieren,
appels, peren, seizoensfruit,
bakproducten, knopensnoep,
rauwmelkse boerenkaas,
boerderij-ijs, houten kisten
en nog veel meer!!

en nog veel meer!!

elen !!

Ook leuke cadeau-artik

Wij geven verschillende

75 jaar Eendrachtbode

WORKSHOPS

en verzorgen

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).

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

HIGH TEA
Bel of mail ons
www.destelhoek.nl
Openingstijden winkel:
Maandag t/m Zaterdag
vanaf 08.45 uur

Addy en Marleen Aarnoudse
Patrijzenweg 52 - 4698 RC Oud-Vossemeer
Tel: 06-24101713 - Mob: 06-10708663

Jurgen van den Eijnden, Judith Wilsing en Nathalie van Rijsbergen. De dames zijn de uitbaters van het hotel en huren van mede-eigenaar van ZuidWest Invest Jurgen van den Eijnden.

T

holen-stad is binnenkort een horecagelegenheid rijker.
Aan de Kaaij openen dan
Hotel Tholen en restaurant
JuNa. Voor het stadje, dat
werkt aan een levendiger
centrum, is het een welkome ontwikkeling. ,,We
gaan ervoor om de Kaaij
het gezelligste plein van
het eiland te maken”, zegt
Judith Wilsing.

Zij (26) en Nathalie van Rijsbergen (31) zijn vriendinnen
en de uitbaters van het nieuwe
hotel/restaurant. Het voormalige bankkantoor is niet meer
te herkennen van binnen. Er is
een grondige verbouwing aan
vooraf gegaan. De dames huren
het pand van eigenaar Zuidwest
Invest. Jurgen van den Eijnden
kende Nathalie en Judith via via.
Een telefoontje en wat gesprekken later was het beklonken.
Judith heeft horecaervaring
en Nathalie wilde altijd al een
eigen bedrijf.
Wie het restaurant/hotel aan
de Kaaij binnenkomt treft links
in de hoek een lange cognackleurige leren bank tegen een
donkerblauwe muur. Rechts in de

hoek komt een grote ronde tafel
die kan dienen als stamtafel
voor de vaste gasten. De pinautomaat, die nu nog een hap uit
hun pand neemt, verdwijnt binnenkort. Daardoor komt er nog
meer ruimte in het restaurant
aan de kant van de Brugstraat,
waar door openslaande deuren
tevens tafeltjes buiten kunnen
staan. ,,Als het mooi weer is,
kunnen we alles open zetten”,
zegt Judith. Beneden komt ook
een u-vormige bar waar mensen
aan kunnen zitten. Daar is ook de
receptie voor de hotelgasten.

Viergangen menu

De visie op wat JuNa moet zijn, is
helder. ,,Het wordt een sfeervol
restaurant waar je gezellig kunt
borrelen, maar ook een avond
lang kunt tafelen met een drie- of
viergangenmenu en een mooie
fles wijn”, zegt Nathalie. Judith:
,,In de zomer hebben we een
mooi groot terras waar mensen
kunnen genieten van verscheidene speciaalbiertjes en een goed
gevulde borrelplank.” Een noviteit
in Tholen: het restaurant is zeven
dagen per week geopend. ,,Vanaf
negen uur ‘s ochtends zijn we
al open voor koffiedrinkers of
fietsers die vroeg op pad zijn voor
koffie met een gebakje”, vertelt
Judith.
De hotelkamers zijn vanzelfsprekend spiksplinternieuw. Nathalie

en Jurgen hebben voor hun werk
in het verleden veel hotels van
binnen gezien. Jurgen verkocht
ruim twintig jaar bloemen in
Duitsland en Nathalie was
aan de slag bij een industrieel
verzekeraar met klanten in het
buitenland. ,,Dan weet je wel wat
je belangrijk vindt in een hotel”,
zegt Nathalie.

Inloopdouche

Het zijn vijf kamers per verdieping, bij elkaar tien. Net als het
restaurant zijn alle hotelkamers
drempelloos en goed toegankelijk voor mindervalide mensen.
Ook zijn alle kamers in dezelfde
stijl ingericht; lichte muren, strak
afgewerkte badkamers met inloopdouches. Er is uitzicht op de
jachthaven en op de skyline van
het stadje, met de torens van de
Grote Kerk en het oude stadhuis.
De kamergrootte en indeling
verschilt vanwege de vorm van
het pand. Zo heeft één kamer een
inloopdouche in de kamer zelf.
,,Ik weet dat die kamers goed
lopen bij andere hotels”, zegt
Jurgen van den Eijnden. ,,Jongere
mensen houden ervan.”
Voor de hotelgasten mikken ze
in het bijzonder op de zakelijke
markt. Jurgen: ,,Ik weet dat er
vraag is van bedrijven van het
industrieterrein bij Tholen voor
slaapmogelijkheden in Tholen.
Nu rijden ze naar Bergen op

Zoom.” In de warmere maanden
verwachten ze dat toeristen mede
voor een goede bezetting gaan
zorgen. ,,Duikers bijvoorbeeld, die
vaak moeten zoeken naar een hotel. Dat probleem wordt opgelost”,
zegt Jurgen met een lach.

Gezellig

In Tholen-stad werken ondernemers, verenigingen en inwoners eraan om de binnenstad
levendiger te maken. Een nieuwe
horecagelegenheid past daar
goed bij. De dames en Jurgen
hebben zin om meer leven in de
brouwerij te brengen. ,,We hebben veel positieve reacties gehad
van de buren. We gaan ervoor om
de Kaaij het gezelligste plein van
het eiland te maken”, zegt Judith.
Met het restaurant willen ze iets
neerzetten wat er nog niet is in
Tholen. In JuNa kunnen mensen
neerstrijken voor een heerlijke
lunch, voor een gezellig borrel,
maar ook voor een avondlang
tafelen. Nathalie: ,,We willen werken met veel lokale en
seizoensgebonden producten.
Goede wijnen en speciaalbieren
kunnen hier mooi mee worden
gecombineerd. Ook zijn we van
plan om leuke evenementen te
organiseren zoals bier- en wijnproeverijen.”

Kok

De dames zullen als gastvrouw

in het hotel-restaurant optreden.
In het begin veel samen, maar de
bedoeling is om in de toekomst
elkaar af te kunnen wisselen.
Hun partners zullen bijspringen
waar nodig. Ook zijn ze druk in
de weer met het regelen van
personeel. In de zoektocht naar
een kok hebben zij meer reacties
ontvangen dan zij vooraf hadden
verwacht. ,,Bij ons hebben ze
de kans om iets nieuws op te
zetten. Dat is aantrekkelijk”, zegt
Nathalie.

1,5 meter

Een restaurant beginnen in
coronatijd lijkt niet de meest
voor de hand liggende keuze. De
hele horecasector draaide door
het beperkte aantal gasten dat
binnen en op het terras mag,
vijftig procent minder omzet in
het tweede kwartaal. Nathalie:
,,We hebben alles doorgerekend
en ook met de anderhalvemetermaatregelen kunnen we
genoeg gasten ontvangen om te
kunnen draaien. Het hotel zorgt
automatisch voor gasten.” Een
totale lockdown verwachten ze
in elk geval niet meer. ,,Het kan
alleen maar beter worden”, zegt
Judith. Binnen kunnen er in de
huidige omstandigheden veertig
gasten zitten, op het terras is er
plek voor 55 personen. Het hotel
en restaurant zullen in oktober
open gaan.
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De haven van Stavenisse bruist

‘Ons sterkste punt is het
gevoel van verbondenheid’

B & B “WATERFRONT” THOLEN

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

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

WELKOM
Voor hapje of drankje, kort of lang verblijf
Vakantiepark De Striene
Van der Slikkeweg 2, Poortvliet

Verhuur en schoonmaak van chalets

Berton

tel: 06-51732132 | tvdree@zeelandnet.nl

O

p het terras van het
Packhuys vinden
we havenmeester
Wilbert van den Berge
en Marc van den Bulck,
bestuurslid van de Watersportvereniging in Stavenisse. De zon schijnt, ze
kijken uit over de bootjes
in de haven. ,,Een mooiere
haven dan deze is er niet
op Tholen.”
Het bestuur heeft de afgelopen
tijd hard gewerkt om de haven
een ‘boost’ te geven. ,,Omdat tijdens de coronacrisis toch alles stil
lag, hadden we daar ook de tijd
voor”, lacht Wilbert. De steigers
zijn deels vernieuwd, het oliehok is aangepast aan de laatste
milieu-eisen, er is gratis wifi en
alles ziet er weer piekfijn uit. Niet
alleen de haven zelf, maar ook de
website (www.havenstavenisse.
nl) is onderhanden genomen en er
zijn folders gemaakt.
En hoewel de haven er nu weer
piekfijn bij ligt, zijn er zeker nog
plannen voor de toekomst. ,,We
zouden graag de hoek linksvoor
uitbaggeren en in gebruik nemen”,
zegt Wilbert. ,,Dat is een heel
mooi plekje voor boten.”

Wonen aan de haven

Wilbert en Marc zijn allebei heel
betrokken bij de haven. Wilbert
woont al praktisch zijn hele leven
aan de haven. ,,Ik ben opgegroeid
op een sleepboot. Tot mijn vader

v.l.n.r. Bestuurslid Marc Van den Bulck en havenmeester Wilbert van den Berge vinden de gemoedelijke sfeer het sterkste punt van de jachthaven van
Stavenisse.
er genoeg van had en we hier
op de dijk kwamen wonen. Hij
was dan in de weekenden thuis.”
Wilberts zusje was al eens havenmeester, en daarna hun vader.
Toen deze echter begin dit jaar
overleed, werd Wilbert benaderd
om de volgende havenmeester te
worden. ,,Ik ben kapitein, dus heb
de nautische kennis om mensen
te helpen. En ik woon hier, dus ben
altijd in de buurt.”
Marc woont eveneens aan de
dijk bij de haven. Tenminste: de

helft van de tijd. ,,Ik woon in
Antwerpen”, vertelt hij met een
Vlaamse tongval. ,,Toen mijn
pensioen in zicht kwam, ging ik
met mijn vrouw op zoek naar een
tweede huis. Bij Breskens, hadden
we eigenlijk gedacht. Maar toen
we dit zagen, waren we meteen
verkocht. Binnen een week was
de koop beklonken en ik heb er
nog geen halve seconde spijt van
gehad. Stavenisse is heel plezant,
zo heerlijk rustig. Mijn kinderen
en kleinkinderen komen ook

Volgend jaar Havendagen
Het bestuur van Watersportvereniging Stavenisse heeft voor
volgend jaar een evenement gepland: de Havendagen. Noteer
maar vast in je agenda: op 21 augustus. Bezoekers kunnen
dan een rondje meevaren, er zijn activiteiten voor de kinderen,
museumboten, een palingrokerij en natuurlijk zal er een hapje
en een drankje verkrijgbaar zijn.

regelmatig, die genieten er ook zo
van. De kleinkinderen gaan dan
krabbetjes vangen, dat vinden ze
geweldig. Ik ben Antwerpenaar,
maar voel me ook Stavenissenaar.”

Gemoedelijk

,
VRIJDAG
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D
G GEOPEN
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e
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d
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Het bestuur van de watersportvereniging zou graag meer ligplaatsen in de haven willen hebben.

Beide heren zijn enthousiast over
de haven van Stavenisse. ,,De
mooiste van het eiland Tholen”,
zegt Marc. Hij somt de pluspunten op: ,,Midden in het dorp, vlakbij een bakker, supermarkt en slijter. Je hebt hier totale rust, er is
gratis wifi en het is een toplocatie. Vaar je de haven uit dan ben
je zo in Sint-Annaland, Zierikzee
of Wemeldinge. En de horeca hier,
dat is natuurlijk ook een troef.”
Maar het belangrijkste is toch
wel de sfeer in de haven, vinden
Marc en Wilbert. ,,Het is hier heel
gemoedelijk. Of je nou een grote
of een kleine boot hebt, iedereen
is gelijk en maakt een praatje. Er
zitten veel mensen uit de buurt,
van Tholen en West-Brabant. Echt
ons kent ons. Er heerst in onze
haven een gevoel van verbondenheid, iedereen hoort erbij. Het is

hier altijd gezellig.”
De laatste tijd is het heel druk
in de haven. ,,We zitten op een
bezettingsgraad van gemiddeld 79 procent”, vertelt Wilbert.
Daar kan de coronacrisis iets
mee te maken hebben: ,,Veel
mensen gaan dit jaar niet naar
het buitenland, maar kopen een
boot.” Of de drukte een blijvende
ontwikkeling is, is dus nog even
afwachten. ,,Tja, dat is koffiedik kijken. Het zou kunnen dat
mensen volgend jaar massaal
weer naar het buitenland gaan
en hun boot verkopen. Aan de
andere kant: misschien bevalt
het varen ze wel zo goed, dat ze
hun boot houden. We zien het
volgend jaar wel.” Ze denken ook
dat hun nieuwe website er iets
mee te maken heeft. ,,Mensen
zoeken tegenwoordig toch altijd
eerst online”, zegt Wilbert. En
de website ziet er top uit, vindt
Marc. ,,Mijn kleinzoon Boris heeft
erbij geholpen”, zegt hij trots. ,,Er
komen allerlei nieuwtjes en foto’s
op. Echt prachtig.”
Meer info: www.havenstavenisse.nl
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Ontsnappen uit de kelder van De Meestoof

Bowling-hut De Praeter
Knip deze bon uit en kom gezellig
1 uurtje gratis bowlen
min. 4 pers. en max. 7 pers.

Veerweg 1a

niet geldig in combinatie met andere acties

4681 RH Nieuw-Vossemeer

graag reserveren met vermelding “actie”

www.depraeter.nl

T : 0167-502512
M : Info@depraeter.nl

Geldig tot 01-11-2020

Zeeuwse streekproducten

D

e Vlinderbloem is een
dagbesteding voor
mensen met een beperking.

Tearoom
Tearoom

Van o.a. Molen de Jager, Zuster Evie,
Zeeuws Dotje.
Leuk en origineel voor jezelf of als
cadeau te geven.
Ook voor bedrijven en/of instellingen.

Wij voegen
hier activiteiten
Tearoom
Tearoom

samen,
zodat het
voor
Eigen
Eigen
gemaakte
gemaakte
lekkernijen
lekkernijen
Eigen gemaakte
Eigenlekkernijen
gemaakte
lekkernijen
iedereen
toegankelijk
is.
verse
verse
thee
thee
• lekkere
• lekkere
koffie
koffie
• snoephoek
• snoephoekverse thee •verse
lekkere
thee
koffie
• lekkere
•
snoephoek
koffie • snoephoek
Boulanger
Boulanger
bonbons
• cadeauwinkel
• cadeauwinkel
Boulanger bonbons
Boulanger
• cadeauwinkel
bonbons
cadeauwinkel
Op deze
manier• kunnen
Eigenbonbons
gemaakte
lekkernijen
eigen
eigen
gemaakte
cadeaus
cadeaus
cadeaus
gemaakte cadeaus
wij eigen
dagbesteding
aanbieden
verse thee
•gemaakte
lekkere
koffie
• snoephoek eigen gemaakte
Luxe
Luxe
high
high
tea*
tea*
• Kinder
• Kinder
high
high
tea*
tea*
Luxe high tea*
Luxe
•
Kinder
high
tea*
Kinder
tea* high is.
tea*
die zinvolhigh
en• veelzijdig
Boulanger bonbons • cadeauwinkel
DPD-punt
DPD-punt
• VVV
• VVV
DPD-punt •DPD-punt
VVV
• VVV

Tearoom

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

* vooraf reserveren
* vooraf reserveren

In de maand september
krijgt iedere klant een
leuk eigengemaakt
souvenir gratis.

Openingstijden
Openingstijden
Openingstijden
Openingstijden
ma-vr
ma-vr
8.30
8.30
– 16.30
– 16.30
uuruur
| za.
| za.
10:00
10:00
– 16:00
– 16:00
uur
ma-vr
uur 8.30 –ma-vr
16.30 8.30
uur |–za.
16.30
10:00
uur– |16:00
za. 10:00
uur – 16:00 uur
Visstraat
Visstraat
19 |190166-606441
| 0166-606441
| info@vlinderbloemtholen.nl
| info@vlinderbloemtholen.nl
Visstraat 19 | 0166-606441
Visstraat 19||info@vlinderbloemtholen.nl
0166-606441 | info@vlinderbloemtholen.nl
www.vlinderbloemtholen.nl
www.vlinderbloemtholen.nl

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

www.vlinderbloemtholen.nl
www.vlinderbloemtholen.nl

Wij zijn te vinden langs diverse
fiets- en wandelroutes.
Bij geschikt weer is ons Onthaest-terras
geopend voor een lekker bakkie, fris of een
IJsbaart ijsje. Bij minder geschikt weer is
binnen ook (beperkt) ruimte om te zitten

Markt 1
4695 CE Sint-Maartensdijk
06-21372905
info@wegwijslokaal.nl

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

ngstijden:
jdag: 09:00-18:00
ndag: 10:00-18:00
s regio zuid:
ondag: 10:00-18:00

www.vlinderbloemtholen.nl

1 ltr
€ 85,95

1 ltr
€ 73,95

55,95
Sigma s2u allure

49,95
Sigma s2u gloss

1 ltr
€ 73,95

Wat het weer ook
doet; bij ons zit u
jdook
goed!
Wat het weer
Wat het
ookalti
weer
doet;
bij
ons
doet;
zitbij
u altijd
ons zit
goed!
u altijd goed!

41,95
Sigma schakelverf semigloss

1 ltr
€ 84,50

1 ltr
€ 75,75

49,95

55,95

49,95
Sikkens rubbol sb

Sigma s2u satin

1 ltr
€ 59,95

Sikkens rubbol Xd

1 ltr
€ 55,18

1 ltr
€ 96,32

1 ltr
€ 63,95

38,50

62,60

41,33

Sikkens rubbol Eps

Wijzonol lbh sdt ultra lak

Wijzonol lhb systeemverf

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

SIGMA LATEX

€ 115,-

Kleur wit, 10 liter van
€ 199,95 voor

Langstraat 5 4661 SE Halsteren
Tel. +31(0) 164 851 888
www.monkeytown.eu/bergenopzoom
www.eeterijdemelanen.nl

Livingstoneweg 46 Goes
Welgelegen 2c
Tholen
Gildeweg 15-17
Vlissingen

0113-342101
0166-662880
0118-441904

alles onder
één dak

gekwalificeerd
personeel

thuis
advies

beste
kwaliteit

scherpe
prijzen

meet en montage
service

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

O

ntsnap binnen een
uur uit de kelder
van museum De
Meestoof. Dat is het doel
van de escaperoom die is
ingericht in Sint-Annaland
en 23 september de eerste
keer draait. Een beetje historische kennis komt dan
misschien wel van pas…
Zodra de deur op slot gaat, loopt
de klok. Zestig minuten zouden

voldoende moeten zijn om alle
opdrachten uit te kunnen voeren
en te ontsnappen uit de kelder.
Het mooie aan deze escaperoom
is dat de locatie meteen voor de
benodigde sfeer zorgt. Je zit onder
de grond in een ietwat vochtige
kelder (dat wordt bijgehouden).
Het ruikt er zoals een oude kelder
moet ruiken.
De escaperoom is gebouwd door
Maikel Goudzwaard uit Poortvliet.
Hij heeft diverse escaperooms
in de regio ingericht. Jarenlang
draaide er één bij brasserie De

Zeester bij Scherpenisse. Daar
kwamen zo’n 150 gezelschappen
per jaar op af. Het museum zou
zeer content zijn met eenzelfde
aantal bezoeken.

Populairder

De escaperoom is een idee dat
ontstond tijdens een vergadering van de Dorpsgemeenschap
Sint-Annaland. De kelder was nog
beschikbaar. Het mes snijdt aan
twee kanten. Het dorp is weer een
attractie rijker en het museum
hoopt dat op deze manier jongere

Bowlingcentrum de Thoolse Brug
Plezier voor het hele gezin
Bowlen is leuk voor jong en oud. Of het nu buiten zonnig is of stortregent, bowlingcentrum de Thoolse Brug biedt altijd plezier voor het hele gezin.
Maar de Thoolse Brug heeft meer dan alleen bowlen. Je kunt hier 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.
Ook kinderen zijn welkom bij het bowlingcentrum. 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.

mensen kennis te laten maken met
het museum. Het zijn doorgaans
tieners, twintigers en dertigers
die escaperooms door het land
bezoeken. Het idee is dat je in
groepsverband puzzels en raadsels
oplost om de sleutel van de betreffende ruimte te vinden en jezelf te
bevrijden. Begin van dit jaar is de
duizendste escaperoom in Nederland geopend. Als je bedenkt dat
zeven jaar geleden nog maar de
eerste is begonnen, kun je zeggen
dat ze steeds populairder worden.
In Sint-Annaland zijn de opdrach-

ten gelinkt aan de inhoud van
het museum. Een beetje (lokale)
historische kennis komt dus wel
van pas, maar alle benodigde info
is te vinden in de escaperoom zelf.
Ook iemand van elders kan dus
ontsnappen…
De escaperoom is te boeken via
www.uitjeinjouwstad.nl op woensdag tot en met zaterdag. Dat kan
ook ’s avonds, buiten de openingstijden van het museum. Deelname
gaat in groepen van twee tot vijf
personen. Minimum leeftijd is
vijftien jaar.

Solexen zorgen voor lach
Een rondje op een Solex is een leuke manier om Tholen te ontdekken. Het kan vanuit Sint-Annaland. De
brommertjes, die bij de bestuurder en voorbijgangers een lach op het gezicht toveren, zijn te huur bij
brasserie De Deu-Braek. Je moet wel in het bezit zijn van een gewoon autorijbewijs óf brommercertiﬁcaat.
Reserveren kan via www.solexverhuurtholen.nl. Er worden ook arrangementen aangeboden in combinatie
met andere activiteiten én eten en drinken.

Wegwijs Lokaal wil groter
Het Wegwijs Lokaal in Sint-Maartensdijk is een crowdfundingsactie opgestart om
naar een groter pand aan de Markt te kunnen verhuizen. De toeristische winkel van
Smerdiekenaar Roland van Tilborg sprong anderhalf jaar geleden in het gat dat de
VVV achterliet. Behalve dat hij mensen wegwijs maakt in de omgeving, verkoopt hij
ook allerlei streekproducten.
De meeste zijn biologisch en ambachtelijke geproduceerd. ,,Dat hebben we hoog in
het vaandel”, zegt Roland. Bedrijven kunnen ook bij hem terecht voor relatiegeschenken of kerstpakketten. ,,Wel eens gedacht aan een echt streekproductenpakket?”
Bezoekers kunnen ook blijven hangen om wat te drinken. Aan zoetigheid voor bij de
koffie is ook gedacht. Op termijn wil Roland lunch gaan serveren.
Hoewel hij een mooie locatie heeft voor zijn winkel, in het voormalige stadhuis
van Sint-Maartensdijk, komt hij er ruimte tekort. Hij gaat een crowdfundingsactie
beginnen om in een ander pand aan de Markt in Smerdiek te kunnen trekken. Meer
daarover op www.wegwijslokaal.nl. ,,Mensen die meedoen kunnen van mij een tegenprestatie verwachten. Bijvoorbeeld een korting, maar dat moet ik nog uitwerken.”
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Voor even toerist in eigen stad

Kijk op onze website
voor de openingstijden

Ieder weekend

www.restaurant-smaek.nl

ontbijt - koffielounge - restaurant - speeltuin

september 2020

geopend van
HEERLIJKE FRIET
MET KIBBELING

12.00 tot 20.00 uur

MOSSELEN
SNACKS

D

at Tholen een
prachtige stad is,
dat weten we hier
op het eiland natuurlijk
allemaal. En toch horen we
tijdens de parelroute ‘Verbinding’, die langs de haven
en door het centrum van
Tholen loopt, verrassende
feitjes.

Parelroute Verbinding:
een rondje door Tholen

IJS EN FRISDRANKEN
Gorishoeksedijk 25 - Scherpenisse - 0166-662457

Adres:
Gatweg 4
4694 PC Scherpenisse

Vragen of bestellen?
06-55100572

Het juiste adres voor hapje en drankje:
• Met groot terras

• Buffet naar keuze

• Lunch en Dinerkaart

• High-tea, beer of Wine

• Binnen en buiten BBQ

• Of elk gezellig feest

Hap en Tap ’t Scheld

Wij maken er altijd wat leuks van

Op zoek naar een leuk uitje?
Vraag dan naar onze
schietarrangementen, solextochten
en suparrangementen

www.dedeubraek.nl
Nieuwlandseweg 2, St-Annaland
Gelegen aan de jachthaven

Ook het juiste adres voor het verzilveren van Samen Doen punten

Kom geze�ig langs
vo� �n hapje of
�n drankje.
BLIJ DAT JE HIER BENT

Voor onze Zomerkrant liepen we
al eerder de parelroute in Scherpenisse. Dit keer doen we de
parelroute in Tholen stad. Op een
zonnige vrijdagmiddag gaan we
op pad.
De parelroute begint aan de
haven. Uiteraard, want als Tholen
toch één parel heeft, dan is het
wel de haven en het uitzicht op
het water. De haven gonst deze
vrijdagmiddag van het leven: de
boten varen af en aan, de terrassen zitten gezellig vol en overal
zijn wandelaars en fietsers. We
lopen langs de haven, de rolbrug
laten we links liggen (helaas,
want die is érg leuk) en we gaan
rechtsaf, de dijk op. Net buiten de
haven heerst een weldadige rust.
Hier hoor je niet veel meer dan
het gekwaak van eenden en in de
verte een hond die blaft. Een en al
rust en natuur.

Even schaduw

Voorbij parel 3 zou je nog verder
langs het water kunnen lopen.
Ook een prachtige tocht, maar we

De Venkelstraat is misschien wel het mooiste straatje van heel de gemeente Tholen. Bij Tholenaren bovendien geliefd om in te wonen.
houden ons braaf aan de parelroute en slaan rechts af, richting
molen De Verwachting en het centrum. Via de smalle straatjes belanden we op de Markt en lopen
we verder richting Kruittoren en
langs de Veste. Een stukje Tholen

eten & drinken
feesten/dineren
borrelen
Welkom in ons
restaurant of op het
terras.
Genieten aan het water
en aan de haven.

Geniet van de authentieke
ras
Griekse ambiance met heerlijk ter
op de Grote Markt 25
in Bergen op Zoom

airco aanwezig

Gratis parkeren in de parkeergarage, achter de Grote Markt (Lindenbaan).

Om het oude stadscentrum ligt nog steeds het water dat heel vroeger dienst
deed als stadsgracht.

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

De kanonnen staan langs de Molenvlietsestraat, een van de entrees van het
oude centrum.

met geschiedenis, en bovendien
prachtig groen. Met schaduw, daar
zijn we op deze warme dag ook
wel aan toe.
Onderweg worden we bij elke
‘parel’ een stukje wijzer. Weet je
eigenlijk waar de naam Tholen
vandaan komt? Wij nu wel. Vroeger was de Eendracht namelijk
een belangrijke verbinding tussen
Antwerpen en Dordrecht. Je moest
er zelfs tol betalen en daar komt
de naam Tholen vandaan. De app
vertelt ons ook dat Tholen vroeger
het belangrijkste mosselcentrum
van Zeeland was.
Een leuk verhaal wordt verteld
bij molen De Verwachting. Die
werd namelijk niet zonder slag
of stoot gebouwd, want een boer
die zijn vee liet drinken vlakbij de
locatie waar men de molen wilde
bouwen, was bang dat zijn dieren
onrustig zouden worden van
een molen. Later werd er alsnog

toestemming gegeven, maar wel
op voorwaarde dat de wieken
stilgezet werden als er paarden in
de buurt kwamen. Dat lijkt ons behoorlijk lastig voor zo’n molenaar…

tegen waar je even kunt rusten of
genieten van de omgeving. En aan
het einde van de route, weer terug
bij de haven, wachten de terrassen. Een mooi einde van de route.

Met de tram

Parelroutes

In het centrum wordt er gewezen
op de sporen van de vroegere
tram, die via Tholen langs Bergen
op Zoom naar Antwerpen reed.
Toch jammer dat die er niet meer
is. We lopen langs kanonnen,
molen De Hoop (dat die molen zo
hoog en slank is, heeft overigens
ook een reden, maar die verklappen we nu even niet), over de
vestingwallen en langs de Grote
Kerk.
De parelroute is in totaal 3,5
kilometer. Makkelijk in een uurtje
te lopen, maar de parels onderweg
verdienen het om met aandacht
en rust bekeken te worden. Onderweg kom je diverse bankjes

Het uitzicht vanaf de dijk bij het keermiddel dat in 2017 is aangelegd om het
stadje bij zeer zeldzame hoge waterstanden te beschermen.

Zeeland heeft zestien parelroutes, onder andere in Zierikzee,
Westkapelle en Burgh Haamstede.
Op Tholen zijn er routes in Sint
Philipsland, Scherpenisse en dus
in Tholen stad. Interactieve routes,
waarbij je de parels van de omgeving ontdekt door middel van
filmpjes en informatieberichtjes.
Bovendien kun je bij iedere parel
letters verzamelen, die uiteindelijk
een woord vormen.
Je kunt de route downloaden op je
telefoon via www.eilandtholen.nl.

Molen de Hoop is de hoogste van de
twee molens in Tholen.
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Mercury 4-takt motoren
Hun tijd ver vooruit
Mercury 4-takt buitenboordmotoren lopen
uiterst soepel en fluisterstil. Zij zijn milieuvriendelijk en brandstofbesparend. Zowel bij
het varen met lage als met hoge snelheden.
Mercury 4-takt, van 4 pk t/m 225 pk EFI.

september 2020

40 occasions op voorraad

september 2020

Dealer van Honda en
Mercury outboard,
Ranieri, Tinn Silver, Rigiflex
en Quicksilver boten.

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

VERKOOP – INRUIL - REPARATIE – ONDERHOUD

Ook
dealer van
Quicksilver en
Valiant. Rubberboten en buitenboordmotoren uit voorraad leverbaar.

INBOORD EN OUTBOARD SERVICE
MET EIGEN SERVICESTEIGER
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Uit eten bij Nellie’s Private Dining in Tholen
’Het is altijd een verrassing
				
wat je op je bord krijgt’

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

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

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

STALLING
caravan, camper
auto of boot

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

D e k ke r M a r i n e - S i n t A n n a l a n d - Te l 0 1 6 6 - 6 5 2 4 5 4 - w w w. d e k ke r m a r i n e . n l

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

Paula Czechowski serveert eten aan haar gasten.

E
Bij autobedrijf Eskes kunt u terecht voor:
- Nieuwe auto’s

- Winterbanden opslag

- Alle merken

- Uitlijnen auto

- Occasions

- Bovag garantie

- Onderhoud alle merken

- Bovag Autoverzekering

- APK-keuring

- Lease en financiering incl.

- Autoschade

Private Lease mogelijkheden

- Airco onderhoud

- Aankoopkeuringen

- Winter en Zomerbanden

- Bemiddeling zoek-

levering tegen messcherpe

opdrachten gebruikte of

prijzen

nieuwe auto

en menukaart vind
je niet bij Nellie’s
Private Dining in
Tholen. ,,Je mag aangeven
wat je écht niet lust, maar
wat je uiteindelijk op je
bord krijgt blijft een verrassing”, lacht eigenaresse
Paula Czechowski. ,,We koken hier vooral wat we zelf
heel lekker vinden. Mooie
gerechten van goede producten.”

In december vorig jaar opende
Paula haar huiskamerrestaurant,

waar ze samen met haar zoon in
de keuken staat. ,,Drie maanden
liep het prima. In februari waren
we voor het laatst open, daarna
kwam corona”, zegt ze. Het
restaurant is vijf maanden dicht
geweest, maar Paula heeft niet
stilgezeten. ,,We hebben stápels
nieuwe gerechten bedacht.” Inmiddels zijn de eerste gasten al
weer aangeschoven.
Recepten bedenken was overigens niet haar enige tijdvulling.
,,Ik heb veel gefotografeerd,
een hobby van me. En koekjes
gebakken. In de vorm van slippers, bootjes, klompjes, ijsjes,
stropdassen en bierpullen. Tja, ik

moest toch wat.”
Er kunnen maximaal 16 gasten
ontvangen worden. ,,En met die
anderhalve meter regel nog minder.” Die eerste maanden wisten
heel wat gasten haar restaurant
te vinden. Zelfs uit Antwerpen
en Rotterdam kwamen ze naar
Tholen voor Paula’s culinaire
kunsten.
Nellie’s Private Dining zit in een
deel van Paula’s woning. ,,In dit
gedeelte woonde mijn moeder.
Zij heeft vijfentwintig jaar bij ons
gewoond en is drie jaar geleden
op 93-jarige leeftijd overleden.”
Een tijdlang gebruikte Paula
dat deel van het huis voor het

maken van foampruiken. ,,Dat
ging heel goed, we zaten iedere
avond vol. Maar het is een hype,
op een gegeven moment moet
je daar ook weer mee stoppen.”
Nu hebben Paula en haar man
ook een horecaverleden, tien jaar
lang runden zij café De Tol in
Tholen. ,,We hebben het indertijd
verkocht omdat onze zoon het
niet prettig vond dat wij zoveel
weg waren. Maar de horeca bleef
kriebelen. Dus toen dit deel van
ons huis leeg stond, leek het me
leuk er een huiskamerrestaurant
van te maken.” Het werd Nellie’s
Private Dining, vernoemd naar
Paula’s moeder Nellie.

Binnen voelt het ook echt als ‘bij
grootmoeder thuis’. ,,Mijn zoon
wilde eigenlijk een heel andere
inrichting”, lacht Paula. ,,Strak en
modern. Maar dat past niet bij
mij. Ik wil dat iedereen zich hier
thuis voelt, of je nu in driedelig
pak zit of in je joggingbroek. Het
moet ongedwongen zijn. Gasten
mogen ook gewoon in de keuken
komen kijken, zien hoe wij onze
gerechten maken. Sfeer vind ik
heel belangrijk: als gasten binnenkomen zitten ze aan aparte
tafels en kennen ze elkaar niet,
maar aan het einde van de avond
zit iedereen aan één tafel te kletsen. Daar word ik nou blij van.”

De specialist voor tv signaal in uw regio!
Dealer en servicepartner van o.a.:
•

Canal Digitaal schotelantenne ontvangst • Delta digitale tv

•

Delta interactieve tv en Delta mobiele telefonie (alles-in-1)
•

Humax HD kabelontvangers • Digitenne ontvangst
•

Meubelstoffeerderij Jolanda van Dijke is een klein meubelstoffeerbedrijf
gespecialiseerd in het stofferen 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!

Hirschmann antennematerialen

Snelle huis aan huisservice door eigen technische dienst.

Molendijk 3-4
Sint-Maartensdijk
Tel. 0166-662315
info@verjaal.nl
WWW.VERJAAL.NL

Onze stoffeerwerkzaamheden 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
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Ondernemers Smerdiek zien
herwaardering voor hun winkels

D

e coronacrisis
bracht Sint-Maartensdijk ook goede
dingen, ziet ondernemersvereniging Smalstad. De
winkeliers merken bij
Smerdiekenaren en toeristen een herwaardering van
hun zaken. ,,Het was een
periode waarin lokaal ondernemerschap in topvorm
naar voren kwam”, zegt bestuurslid en Spar-eigenaar
Remco Solleveld.
De ondernemersvereniging,
dorpstafel, zorgloket en de kerken
trokken eind maart/begin april
samen op. Het hoogtepunt van de
coronauitbraak moest nog komen.
De organisaties verspreidden de
hulpkaarten onder inwoners. Wie
hulp nodig had of dat wel kon
gebruiken, plakte het bijbehorende
papier op de voorruit van zijn of
haar huis. ,,Dat waren mooie initiatieven. Die zijn goed geslaagd.”
Solleveld en anderen merkten dat
mensen daardoor beter op elkaar
gingen letten. Het zorgde voor een

Dit jaar was Sollevelds supermarkt
voor het eerst op tweede Paasen Pinksterdag geopend. ,,Zeker
Tweede Pinksterdag liep het echt
goed.” Het plan is om met Tweede
Kerstdag ook open te zijn. ,,Dat valt
dit jaar op zaterdag, dus het kan.
Op zondag gaan we sowieso niet
open.”
Voor Sint-Maartensdijk breken er
betere tijden aan. Het zwembad
blijft definitief behouden, oude ver-
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Mark Mandemakers en
Cynthia Jansens verhuisden
naar Oud-Vossemeer

opleving van het saamhorigheidsgevoel in de smalstad.
De Spar-ondernemer merkte dat
er meer mensen in zijn winkel
kwamen. Niet alleen Smerdiekenaren, maar ook toeristen. ,,Het was
een welkome zomer.” Afgezien van
een periode waarin Belgische vaste
gasten naar huis moesten, kon
Solleveld goed merken dat mensen
op vakantie gingen in eigen land
of tenminste in de buurt. ,,Het was
een periode waarin lokaal ondernemerschap in topvorm naar voren
kwam. Samen zijn we als winkeliers onmisbaar in het dorp. Ik hoop
dat de nieuwe klanten ook klant bij
ons blijven.”

Betere tijden

september 2020

vakantiewoningen op het nieuwe
park Wulpdal ook steeds dichterbij.
,,Er is een kentering gaande.”

Bootje

Solleveld komt uit de omgeving
van Den Haag en nam in 2015 de
supermarkt over van een tijdelijk filiaalhouder. De zelfstandig
ondernemer is toen naar Scherpe-

nisse verhuisd. Sinds een half jaar
woont hij in Stavenisse. Hij snapt
wel waarom toeristen naar Tholen
komen. ,,Je bent zo op het water.
Ik heb een bootje in de haven en
probeer wat te vissen. De rust op
het eiland is voor mij welkom als
ondernemer. Ik kan me voorstellen
dat mensen hier naartoe komen
voor vakantie.”

deze maand*

bake-off maand bij
SPAR Sint-Maartensdijk

alle broodjes

1gr+at1is

vers uit eigen oven
SPAR Sint-Maartensdijk

onze openingstijden

Markt 33-34 4695 CG St.Maartensdijk
tel: 0166-870000
e-mail: sintmaartensdijk@despar.info

maandag t/m zaterdag:
zondag:

*aanbiedingen geldig van 17 september t/m 31 oktober 2020

08.00 - 20.00 uur
gesloten

je vindt het bij SPAR

V

ijfenhalf jaar geleden
verruilden Mark Mandemakers en Cynthia
Jansens Steenbergen voor
Oud-Vossemeer. Ze hebben
nog geen moment spijt
gehad. ,,Hier is alles wat
we nodig hebben.’’

Het stel woonde net samen, maar
Marks huurwoning in Steenbergen
was eigenlijk te klein. Dus keken
ze rond voor wat anders, onder
meer in Sint Philipsland. ,,Een
vriend van me kocht, met zijn
vriendin uit Oud-Vossemeer, een
huis in de Kalisbuurt. We gingen
helpen met klussen en leerden zo
het dorp kennen’’, vertelt hij.
Vossemeer stond hen wel aan.
,,Het ligt perfect op de grens van
Zeeland en Brabant’’, zegt Cynthia
die uit Goes afkomstig is. Ze bekeken enkele huizen in het dorp en
kochten uiteindelijk een rijtjeshuis
in de Willem van Beierenstraat.
De huizenprijzen zijn hier relatief
laag, is hun ervaring. Ze hebben
een fijn huis, met ruime achteruit
en de tuin op het zuiden. ,,Ik ben
een zonaanbidder, dit is ideaal’’,
lacht Mark. Er is ook ruimte voor
hun hond, een Duitse herder. En
de buurt is gezellig, met een mix
van leeftijdgenoten en oudere
bewoners, vinden ze. ,,Eens per
jaar organiseren we een buurtbarbecue, alleen nu niet door de
corona.’’

Spar-ondernemer Remco Solleveld hoopt dat Smerdiek de stijgende lijn vast kan houden. Hij is ook bestuurslid van
ondernemersvereniging Smalstad.
pauperde woningen in SmerdiekWest worden vervangen en het
oude Rabobankkantoor is omgetoverd tot appartementencomplex.
Alleen het lege hotel ’t Raedthuys
wacht nog op een nieuwe uitbater die voor leven in de brouwerij
wil zorgen. Net buiten het dorp
krijgt camping De Zeeuwse Parel
een facelift en komt de bouw van

’Hier is alles
wat we nodig
hebben’

Brasserie

Hoewel Oud-Vossemeer kleiner is
dan Steenbergen en Goes, vindt
het stel dat de basisbehoeften wat
hen betreft aanwezig zijn. Mark:
,,Er zijn basisscholen, een supermarkt, sportclubs, een dorpshuis
en een brasserie. En is er iets niet,

Op zoek naar de Roosevelts
Op het fraai heringerichte dorpsplein in Oud-Vossemeer springt het 18de eeuwse
Ambachtsherenhuis meteen in het oog. Het Rijksmonument, met een authentiek interieur, is op zich al een bezoek waard. Maar achter de voorgevel is méér te
vinden.
Het Roosevelt Informatiecentrum heeft een permanente expositie ingericht over de
Amerikaanse presidenten van die naam én de band van hun familie met het Thoolse dorp. Belangstellende bezoekers worden geïnformeerd over de herkomst van
de familienaam Roosevelt, de stamvader die in de 17de eeuw naar het toenmalige
Nieuw-Nederland emigreerde, bezoeken van zijn nazaten aan Oud-Vossemeer, de
band van onze koninklijke familie met de presidenten, en de tweejaarlijkse uitreiking van de Four Freedoms Awards in Middelburg. Onder meer is een filmpje uit
1950 te zien van het bezoek van de weduwe van president Franklin Roosevelt.
Het Roosevelt Informatiecentrum is tot en met 31 oktober geopend op de zaterdagmiddag. Door de coronamaatregelen is uitsluitend bezoek op afspraak mogelijk
(eventueel ook op andere dagen). Dat kan via de website www.rooseveltoudvossemeer.nl. Onder de knop ’informatie’ zijn de contactgegevens te vinden.
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dan stap je in de auto en je bent
zo in Bergen op Zoom of Breda.’’
Hij geniet ook van wat er in het
Thoolse dorp wordt en werd georganiseerd. Noemt het Oktoberfest
dat enkele jaren is gehouden. ,,En
ik vind het Huys van Roosevelt
écht een aanwinst. Je kunt er een
hapje eten, of met vrienden wat
gaan drinken.’’
De brasserie is ook nog eens de
plek waar Cynthia, die elders in de
horeca heeft gewerkt, een nieuwe
baan vond. ,,Ik kan te voet naar
mijn werk, dat is super’’, zegt ze.
,,En door mijn baan ben ik hier inmiddels ook echt wel ingeburgerd.
Mensen kennen me.’’
Mark gaat voor zijn werk bij Saval
brandbeveiliging het hele land
door. ,,Vanuit Oud-Vossemeer zit
je zo op de snelweg. Zeker met de
A4’’, noemt hij een ander voordeel
van zijn woonplaats. Hij hoeft niet
zo nodig iedere week naar een
druk centrum. ,,Daar heb ik niks
mee.’’

Waterkant

Hen spreekt ook de rust en ruimte
aan. Als ze met de hond gaan
wandelen, staan ze binnen enkele
minuten op de dijk. ,,Je kunt hier
lekker stukken lopen in de polder
en de natuur, over allerlei paadjes
en weggetjes’’, zegt Cynthia.
Het stel zoekt graag de waterkant
op, en dat is vanuit Oud-Vossemeer prima te doen. ,,We gaan er
vaak op uit naar de Grevelingen of
zo.’’ Mark verkiest het water boven
de bossen, zegt hij.
Ook de familie geniet van het eiland Tholen. ,,Mijn moeder en haar
vriend komen hier regelmatig met
de auto naar toe, en gaan dan een
route fietsen. En voor die vriend
bestel ik honing bij de imker hier
in het dorp.’’

Voorzieningen voor
elektrische fietsen
Tholen is een prachtig gebied om te fietsen.
Open velden, kronkelige dijkjes en verrassende uitzichten op zee. De wind kan in dit
open gebied echter weleens flink tekeer
gaan… Geen wonder dus dat veel fietsliefhebbers kiezen voor een elektrische fiets
om het eiland te verkennen. Ook aan hen is
gedacht op eiland Tholen. Op diverse plaatsen zijn fietsrustpunten. Daar vind je een
bankje, een fietsparkeerbeugel en een oplaadpaal. Deze punten zijn te vinden aan de
Zeedijk in Scherpenisse, Kleine Nol in SintAnnaland, Keetenweg in Stavenisse en in

Strijenham, nabij
fietsknooppunt 40.
De fietsrustpunten 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 SintMaartensdijk, Grand café Met Shmaak in
Sint Philipsland en in Museum de Meestoof
in Sint- Annaland. Ook te downloaden via
www. eilandtholen.nl.
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WIJ
VERBETEREN
Lokale
helden...
WIJ
VERBETEREN
ONZE
WINKEL!
ONZE
WINKEL!
Uniek
bij Jumbo
Sint-Annaland

september 2020

Een greep uit onze
lokale helden:

D

e Van Haaftenpolder bij Oud-Vossemeer
kun je doorkruisen, maar je moet het
natuurgebiedje waar een vogelkijkscherm
in staat wel delen met een kudde koeien. Dat
maakt een wandeltocht richting de schorren en
slikken juist een beetje spannend.
het gebied waar
de koeien hun
gang kunnen gaan
zo’n vijftig hectare
groot.

Hollaereweg

De auto kan geparkeerd worden aan
het einde van de
Hollaereweg. Daar,
vlakbij de provinciale weg, staat het hek en de poort. Een bord
van Staatsbosbeheer wijst voorbijgangers
op de ’spelregels’. Zo zou er een wandelpad
liggen dat gevolgd moet worden, maar waar
dat ligt, is onduidelijk. Het is belangrijk om
minimaal 25 meter afstand van de koeien
te houden. Het heeft ook iets spannends om

samen met de dieren in de wei te lopen. Als
we het natuurgebied betreden zijn ze nog
redelijk in de buurt. In het gebied is links
een dijk beplant met bomen, die doorloopt
tot aan de schorren en slikken. De koeien
staan dan ter hoogte van het vogelkijkscherm. Zodra ze ons in de gaten hebben,
kijken ze ons nieuwsgierig aan. Voorzichtig
nemen we verder afstand en zoeken het
wat hogerop. Op de dijk wanen we ons
veiliger.

Beschut

We lopen verder richting het vogelkijkscherm. Ongeveer vanaf de dijk is een bosje
aangelegd zodat er een beschutte wandelgang naar het scherm is. Vermoedelijk
ook om een veilige toegang tot de plek te
bieden.
De dieren hebben ook niet in de gaten
als we vanaf de dijk het bosje betreden.
Eenmaal aan het einde beland is het bosje
minder dichtbegroeid en kunnen wij en de
dieren elkaar goed zien. Opnieuw dezelfde
nieuwsgierige blikken. We zijn veel dich-

Zeeuwse worst
Thoolse notenmix
Gekookte Zeeuwse
boeren achterham

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.Snackspek
Stokvis

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

terbij dan daarnet, maar er zit nog wel een
prikkeldraad tussen. Het blijkt dat de koeien
nog banger van ons zijn dan andersom. Als
we proberen net iets dichterbij te komen,
zijn ze van hun à propos en rennen ze weg
door het water van het Stinkgat. Nu zijn ze
door het vogelkijkscherm heel goed te zien.

Wulp

Dat de Van Haaftenpolder ook vanwege
de vogels bezocht wordt, blijkt wel uit het
lijstje bij de website waarneming.nl. Zwarte
ruiters, wulp, zilverreiger en een kemphaan.
Ze zijn er stuk voor stuk de afgelopen week
gesignaleerd. Vogelliefhebbers weten deze
plek dus al goed te vinden.
Voor wandelaars is het ook geen onaardige
plek. Een rondje lopen is lastig omdat dat
afhankelijk is van waar de koeien zijn. De
snelste route richting de zeedijk is ook niet
onaardig. Je eindigt dan bij de schorren en
slikken van Sint-Annaland. De zilte lucht
prikkelt de neus. Het is er stil. Je hoort er
eigenlijk alleen de geluiden die overvliegende vogels maken.

Het campingseizoen: van ramp naar topdrukte

so
p

Feestelijke heropening
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Wandelen met koeien in de
Van Haaftenpolder (wel op afstand)

Op verschillende plekken op Tholen en Sint
Philipsland kun je wandelen in natuurgebieden die beheerd worden door Staatsbosbeheer. De Van Haaftenpolder is het stukje
Tholen dat het dichtst bij Sint Philipsland
ligt en hoort bij het grondgebied Oud-Vossemeer. De polder zelf is in 1852 gecreëerd.
Begin jaren negentig zijn plannen gemaakt
om het natuurgebied rondom het Stinkgat,
de naam van de voormalige kreek van de
Oosterschelde, te vergroten ten koste van
landbouwgrond. Boer Gaakeer moest ervoor
wijken. Zijn landbouwgronden werden
gekocht door de provincie. Zijn zoon Wim
woont nog wel in het ouderlijk huis met
zijn gezin.
De bezoeker van het natuurgebied komt
de woning alleen niet tegen. Die staat aan
de andere kant het de polder. Bij elkaar is

Op
i
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uit eigen grill

Bert Slingerland
Sint-Annaland,
Spuistraat 1
Bert
Slingerland
Sint-Annaland, Spuistraat 1

H

et was een vreemd campingseizoen, vinden campinghouders op Tholen.
,,April, mei en juni met daarin Hemelvaart en Pinksteren waren een
ramp”, zegt Joost Bakker van camping De Muie in Sint-Maartensdijk.
,,En de maanden daarna hadden
we topdrukte.”
Vooral de horeca was een probleem, vertelt
Bakker. ,,We hebben een restaurant, kantine
en cafetaria op ons terrein. Het restaurant
bleef gesloten, bij de kantine was alleen
het terras open en de cafetaria werkte
uitsluitend met bezorging. Dat laatste werd
overigens zeer gewaardeerd en het liep ook
aardig. Maar het is natuurlijk wel anders
dan andere jaren. Ook bij het zwembad
moesten we een protocol instellen, gasten
moesten daarvoor reserveren. Dat is toch
niet hetzelfde als gewoon even snel erin

duiken. En voor het douche- en toiletgebruik waren ook allerlei regels. Voor ons
was dat veel extra werk, maar ja, we passen
ons aan.”

Belgen

Vooral veel Belgische gasten moesten
noodgedwongen afzeggen. ,,Die zijn echt
tekort gekomen”, zegt Bakker. ,,Die eerste maanden mochten zij niet komen
en onlangs was Antwerpen alweer code
rood.” Voor Rob Duijm van vakantiepark
De Striene in Poortvliet was het moment
dat de Belgen weer naar Zeeland mochten
komen een belangrijke mijlpaal. ,,Op onze
camping staan vijftig procent Nederlanders
en vijftig procent Belgen. Zij vertegenwoordigen dus een groot deel van onze gasten”,
vertelt hij. ,,Trouwens: toen zij weer naar
onze camping mochten komen, liep het
niet meteen storm, dat viel me echt op. Veel
mensen keken het eerst nog even aan en
bleven voorzichtig. Pas half juli zaten we
weer op de normale drukte. Daarna was het

wel weer op het normale niveau.”
Op De Striene staan hoofdzakelijk vaste
campinggangers. Slechts een klein deel is
gereserveerd voor campers, meestal van
duikers. In deze tijd een klein voordeel,
zegt Duijm. ,,We zijn wat minder afhankelijk van weekgasten. Maar veel mensen
en zeker de Belgen hebben een heel stuk
vakantie verloren zien gaan. Dat betreuren
wij, want je gunt je gasten het maximale
vakantiegenoegen.” In de eerste maanden
van het campingseizoen waren er dan wel
geen gasten, er was wel veel extra werk.
,,Normaal onderhouden de campinggasten
hun eigen terrein, dat moesten wij nu voor
ze doen”, zegt Duijm. ,,We hebben hier geen
gemeenschappelijke ruimtes, zoals douches
en toiletten. Alleen een kantine, daar werd
anderhalve meter afstand gehouden.”

Drama

Voor de Zeeuwse Parel in Scherpenisse
kwam corona extra ongelegen: eigenaresse
Eva Rosenbaum nam de camping pas een

goed jaar geleden over. ,,Het was een heel
ander seizoen dan wij verwacht hadden”,
verzucht ze. ,,De eerste maanden waren
drama. Daarna ging het een poosje beter,
maar ook augustus was slecht. Niemand
boekt een last-minute om op een camping
in de kou en regen te gaan zitten, terwijl
je gewoon in je comfortabele huis kunt
blijven.” Ondanks alles is de sfeer op de
camping goed, geeft ze aan. ,,Mensen houden zich goed aan de coronaregels.”
Hoe het seizoen uiteindelijk uitpakt voor
De Zeeuwse Parel, kan Rosenbaum nog
niet zeggen. ,,Je kunt de balans pas aan het
einde van het seizoen opmaken. We hebben
nog twee maanden te gaan.” Bakker van De
Muie beziet het positief: ,,Ik denk dat juli en
augustus ons seizoen wel weer een beetje
goedgemaakt hebben. Maar we zijn er nog
niet: september ziet er tot nu toe goed uit,
dus dat kan de boel nog wat compenseren.”
Ook voor Duijm valt de schade wel mee: ,,Ik
vind het vooral jammer voor de gasten die
niet of minder konden komen.”
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Een pinpas is vaak
noodzakelijk!

Hoe bevalt
de brugklas?
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Nieuwbouw volgens planning april 2021 open

Z

e hebben er negen
jaar op moeten
wachten, maar
eindelijk is de nieuwbouw
voor brasserie de Zeester
dan toch gestart. Op het
voormalige parkeerterrein wordt een spiksplinternieuw pand gebouwd.
,,Maar de sfeer van de Zeester blijft zeker behouden”,
zeggen uitbaters Hans en
Jenny Goudzwaard.

Wist u dat je in de schoolkantine vaak alleen met een pinpas
kunt betalen? Een eigen betaalpas is in dat geval onmisbaar.
JongWijs is een speciaal pakket van RegioBank waarmee u
uw kind kunt leren wat goed sparen en verstandig uitgeven
is. Ook u als ouder helpen we met praktische tips die passen
bij de leeftijd van uw kind.

Leer uw kind stap voor stap

Kinderrekening JongWijs groeit mee met uw kind. Het begint

met geld omgaan

met een spaarrekening. Als uw zoon of dochter ouder wordt

Stel zelf het JongWijs-pakket samen

bepaalt uzelf of daar ook een betaalpas en online bankieren

Groeit mee met uw kind:

bij past. Ook sturen we u en uw kind leerzame tips over geld.

eerst sparen, later ook betalen

Zo willen we u helpen bij de financiële opvoeding van uw
kind. Als Zelfstandig Adviseur van RegioBank kunt u bij ons
terecht voor persoonlijk advies.

Vestiging Tholen
Oudelandsestraat 9
Volg ons online!

Vestiging Sint-Annaland
Raiffeisenstraat 2












Het adres voor uw grind en split!

Vestiging Steenbergen
Kaaistraat 6

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



www.grindzeeland.nl | info@grindzeeland.nl
0166-760002 | Pluimpotweg 19-21, Sint-Maartensdijk
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Hans en Jenny kwamen negen
jaar geleden naar De Zeester, met
oog op de nieuwbouw. ,,Iemand
van de brouwerij kwam naar ons
toe met de opmerking dat hij iets
heel leuks wist, echt iets voor
ons”, vertelt Jenny. ,,Dus gingen we
eens kijken en ik wist meteen: als
je hier je geld niet kunt verdienen, dan doe je iets verkeerd. De
locatie is prachtig, er komen veel
fietsers, wandelaars en campinggasten langs. Ideaal.”
Toch was het eerste jaar afzien.
,,Zoveel mankementen”, verzucht
Jenny. ,,Op de eerste dag dat we
opengingen, ging alles kapot: de
ovens, de koelkast, niets deed het
nog. En de eigenaar wilde er niet
teveel aan doen, want er zou toch
nieuwbouw komen…”
Na negen jaar is het gebouw echt
wel op. De vernieuwing zal een
nieuwe impuls aan het familiebedrijf geven. Zo komt er naast een
brasserie, een grote feestzaal en
vergaderruimte met uitzicht op de
Oosterschelde. Eventueel kan zelfs
de vergaderruimte en brasserie
erbij betrokken worden, waardoor
er een ruimte ontstaat voor zo’n
250-300 gasten.

Overnemen

Die volgende stap wordt eindelijk
realiteit. De eerste palen zitten al
in de grond. Op het parkeerterrein
voor de huidige Zeester wordt een
compleet nieuw gebouw neergezet: het Baken Gorishoek. Deels
recreatie-appartementen, deel
horeca. Hans en Jenny gaan dit
samen doen met hun zoon Maikel
en zijn vriendin Iris Krijnen. Zoon

V.l.n.r. Jenny en Hans Goudzwaard, Iris Krijnen, Jaxx en Maikel Goudzwaard.

’De gemoedelijkheid van de
Zeester blijft behouden’
Jhonny heeft geen interesse om
partner te worden: ,,Hij heeft een
goede baan bij Philip Morris en
wil liever daar blijven werken.”
Het is een heel avontuur, vindt het
stel. Het nieuwe restaurant wordt
een stuk groter. De brasserie is
ongeveer 170 vierkante meter
groot en biedt ruimte aan tussen
de tachtig en honderd gasten. Wat
heel belangrijk is voor hen, is dat
de sfeer van de Zeester behouden blijft. ,,Dat horen we ook van
onze gasten: als het maar net zo
gezellig blijft als hier. En daar
willen we zeker voor zorgen. We
nemen veel spullen mee: meubilair, de boten die hier staan. Het

moet zeker niet stijfjes worden,
maar gewoon gemoedelijk. Zoals
mensen van ons gewend zijn.” Aan
de formule van de brasserie wil
ze niets veranderen: ,,Goed eten
tegen een betaalbare prijs. Niks
hoogdravends, maar wel vers en
met liefde bereid.”

Groot terras

Het nieuwe pand is ruim 43 meter
lang en deze breedte kan volledig
als terras benut worden. Als de bediening continu van de ene kant
naar de andere moet, kunnen ze
beter rolschaatsen aandoen”, lacht
Hans. ,,Het is een enorme afstand.”
Het kan ook in delen geopend

worden. Zodat de gasten in de
vergaderruimte en/of feestzaal
ook nog eens beschikken over hun
privé-terras.
Een nieuw restaurant beginnen is
een hele stap, weten ze. Er moeten
niet alleen meer tafels, stoelen
en meer borden komen, maar ook
meer personeel. ,,Gelukkig hebben
wij altijd fijn personeel gehad”,
zegt Jenny. ,,Dus het komt vast wel
goed. We doen het rustig aan en
gaan niet meteen allerlei mensen
aannemen. We geven onszelf de
tijd om er in te groeien.”

Toren

De appartementen komen in een

toren, die qua uiterlijk gebaseerd
is op een vuurtoren. Hans en Jenny kijken ook voorzichtig naar een
appartement. ,,Liefst deze, op de
begane grond”, wijst Jenny. ,,Maar
we hebben ook nog een woonhuis
en café in Poortvliet, dat pand
moet eerst verkocht worden. Dus
dat is nog toekomstmuziek.”
Volgens de aannemer kunnen ze
volgend jaar met Pasen aan de
slag in het nieuwe pand. ,,Maar
dat wachten we nog maar even
af. Na negen jaar zijn wij wat
voorzichtig geworden in onze verwachtingen”, knipoogt Hans.
Meer info:
www.brasserie-dezeester.nl
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HOTELS

• 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
• 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
• B&B Punta Laguna
Havenweg 8, 4697 RL, Sint-Annaland
www.punta-laguna.nl, 0166-760003
• 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
• Slapen en Ontbijten
Krabbenkreekstraat 8, 4675 AZ, Sint Philipsland
www.slapenenontbijten.com, 06-52245184

CAMPINGS EN VAKANTIEPARKEN
• 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

Fietsverhuur

september 2020

Sint-Annaland

Tholen
Eetcafé Hart van Tholen
Markt 11, 4691 BX, Tholen
www.hartvantholen.nl, 0166-604845
• 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
• Camping ‘t Oude Dorp
Keetenweg 10, 4696 PD, Stavenisse
www.campingtoudedorp.nl, 0166-692421
• Mini Camping De Bloementuin
Nieuwelandseweg 3, 4697 RK Sint-Annaland
www.minicamping-de-bloementuin.nl, 06-51168392
• Oesterdam Resort
Oesterdam 3, 4691 PV, Tholen, www.oesterdam.nl, 0166-604697
• Chaletpark Krabbenkreek
Nieuwelandseweg 2, 4697 RK, Sint-Annaland
www.chaletparckrabbenkreek.com, 06-34562090
• Recreatiepark Oud Kempen
Buurtweg 3-5, 4696 RV, Stavenisse
www.oudkempen.webs.com, 0166-692440

Toeristische Informatiepunten
Tholen

VAKANTIEWONINGEN

• Kettinghoeve Logies
Kettingdijk 5, 4691 PE Tholen
www.kettinghoeve.nl 06-30429942
• Pipowagen Logeren bij Jo
Van der Slikkeweg 2, 4693 PE, Poortvliet
www.pipowagenlogerenbijjo.nl, 06-43120720
• 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
• 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
• 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
• Gankelhoeve
Gankelweg 1, 4698 PC, Oud-Vossemeer
www.gankelhoeve.nl, 06-28772431

Pontjes

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
Restaurant JuNa,
Kaaij 2, 4691 EE Tholen
www.restaurantjuna.nl, 0166-745288
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

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

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

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

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

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

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

Café Sannie’s
Haven 2, 4695 CP, Sint-Maartensdijk
0166-851959

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

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

Cafetaria Big Snack Taba,
Voorstraat 2, 4697 EK, Sint-Annaland
0166-653692

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

’

Scherpenisse

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

gezellig
eten &
drinken?

Stavenisse
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

www.eilandtholen.nl

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

KOMT U

Oud-Vossemeer

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

Sint-Maartensdijk

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

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

• 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
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Verblijfsmogelijkheden

• Oesterdam Resort
Oesterdam 3, 4691 PV, Tholen
www.oesterdam.nl, 0166-604697
• Hotel Restaurant Zeeland
Kaaij 6, 4691 EE, Tholen
www.hotelzeeland.nl, 0166-604297
• Hotel Tholen
Kaaij 2, 4691 EE Tholen
www.hoteltholen.nl, 0166-745280
• Hotel KOM!
Markt 58, 4695 CH, Sint-Maartensdijk
www.hotelkom.nl, 0166-663000
• Hotel Oosterschelde
Rijksweg 5, 4675 RB, Sint Philipsland
www.hoteloosterschelde.nl, 0167-576046

BED AND BREAKFAST

september 2020

bij ons
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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

Poortvliet
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

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
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Ateliers

september 2020

Jachthavens

september 2020
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Nieuwe kringloopwinkel in Sint-Annaland loopt als een trein
‘We wisten niet wat ons overkwam’

B

• 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
• Rondvaart- en sportvisbedrijf – Zwerver 3
Bergse Diepsluis, Tholen, www.rondvaarteninzeeland.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

• 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

Attracties en Belevingen

ezoekers moeten regelmatig
buiten wachten, vrijwilligers melden zich maar al te
graag aan en er is zoveel aanbod
van spullen dat de bovenverdieping er al meteen bij gepakt
moest worden. ,,We hebben echt
een hele goede start gehad”, glundert Marijke van Dijke, coördinator
van de nieuwe Kringloopwinkel 2e
Kans in Sint-Annaland. ,,We wisten
gewoon niet wat ons overkwam.”

De winkel, gevestigd naast de Hubo,
opende in juli. ,,Eigenlijk wilden we in eerste instantie alleen de benedenverdieping
openen”, vertelt Marijke. ,,Gewoon rustig
aan beginnen. Maar omdat alle braderieën
afgelast waren, kregen we zóveel spullen
aangeleverd. In onze werkruimte kon je
niet eens meer lopen. Dus hebben we ook
de bovenverdieping maar meteen ingericht.”

Kleine meubels

De eerste weken kwamen er vooral veel
Duitsers en Belgen. ,,De Setallanders
kwamen pas later. Er werd die eerste tijd
zoveel verkocht, dat ik gewoon bang was
dat we leeg zouden raken.” Dat gebeurde

Vrijwilliger Jani Pleune sorteert kleding.
echter niet, want nog steeds worden er
volop spullen gebracht. ,,Zeker een paar
keer per dag wordt er wel gebeld of we
nog spullen kunnen gebruiken. Grote
meubels, als kasten of bankstellen, kunnen
we hier niet kwijt, alleen kleine kastjes
of bijzettafels, af en toe een stoel. Die
mensen verwijs ik door naar het Leger des
Heils. Wij halen ook geen spullen thuis op,
dat doet het Leger wel.”

Het was flink aanpoten, die eerste maanden. Marijke: ,,Maar gelukkig heb ik
gouden vrijwilligers. Ik hoef maar om iets
te vragen en het wordt gedaan. Wil ik een
plankje tegen de muur, dan regelen ze dat.
Zo fijn.” Ze heeft ook enkele medewerkers
met een verstandelijke beperking. Komende winter wordt ze officieel zorgaanbieder,
dan kunnen er ook mensen terecht voor
dagbesteding. Het sociale gedeelte van
haar werk vindt ze heel belangrijk. ,,Even
een praatje maken, een kopje koffie drinken. We hebben klanten die iedere week
langskomen, voor de gezelligheid hier.”

Voor een tientje

• 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

Slecht
weer tip!

• 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

Marijke werkte voorheen dertien jaar in de
kinderopvang. ,,Ik was toe aan iets nieuws.
Dit is superleuk om te doen, al heb ik wel
veel moeten leren. Alles is nieuw voor mij.
Neem nou het prijzen van artikelen: in het
begin gaf ik het bijna gratis weg. Laatst
had ik nog een schilderij, dat ik eigenlijk
voor tien euro te koop had willen zetten. Gelukkig heb ik iemand die me daar
soms bij helpt, iemand die er verstand
van heeft. Die raadde me aan het hoger te
prijzen en uiteindelijk werd het voor 75
euro verkocht. Dat is fijn. Inmiddels weet
ik wel zo’n beetje wat goed loopt. Servies

bijvoorbeeld, en kleding. We zetten ook
regelmatig items op Facebook, dan gaat
het meestal heel snel. Soms hebben we
fietsen, die vliegen de deur uit. En het ligt
er ook aan hoe je het wegzet in de winkel,
dat zie ik als een soort sport.” Ze werkt met
een systeem: ,,Eerst schoonmaken, dan
prijzen, dan pas de winkel in. Dat werkt
heel goed, we krijgen vaak complimenten
dat het hier zo schoon is.”
In de winkel worden de coronaregels strikt
nageleefd. Bezoekers moeten hun handen
ontsmetten, er is een looproute en een
mandje is verplicht: er zijn acht mandjes
voor de bovenverdieping en acht voor beneden. Maar het naleven is weleens lastig,
ervaart Marijke. ,,Er zijn mensen die zich er
gewoon niet aan willen houden, die lopen
zomaar zonder mandje binnen. Er gaat
geen dag voorbij dat ik mensen erop moet
wijzen dat ze zich aan de regels moeten
houden, dat is best vervelend.” Hoewel het
hard werken is, heeft Marijke het helemaal
naar haar zin bij 2e Kans. ,,Ik zit hier helemaal op m’n plek.”
De winkel is op dinsdag en vrijdag van
tien tot vier geopend, daarnaast op woensdagmiddag van een tot vier uur en de
eerste zaterdag van de maand van tien tot
vier uur.
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START GROTE

SEIZOENS
OPRUIMING

NU HOGE

KORTINGEN
op alle voorradige fietsen
van dit jaar!
Kom snel naar onze winkel en profiteer
van het grote voordeel op e-bikes,
stadsfietsen, kinderfietsen,
2e hands-fietsen etc., etc.
WIJ STAAN VOOR
ONZE
-SERVICE
en u kunt rekenen op:
GRATIS
haal-en bezorgservice
(elektrische) leenﬁets
Deskundig advies

WIJ


en u

haal(elek
De
 Eendrachtsweg
Bebouwdendam 5,
5-7,
4691EK
EHTholen
Tholen  0166 606300  info@tweewielercentrumtholen.nl  www.tweewielercentrumtholen.nl
4691

