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WELKOM
BIJ CAMPING
WESTHOVE
Namens ons team heet ik u van harte

weetjes en ons camping ABC. Heeft u na

welkom op Ardoer Camping Westhove.

het lezen nog vragen, dan ontmoeten

Persoonlijk durf ik te zeggen een park

wij u graag bij onze nieuwe receptie/

in één van de mooiste gebieden van

gastenservice aan het begin van het

Zeeland. We stellen alles in het werk om

park.

uw verblijf op onze vernieuwde camping
zo aangenaam mogelijk te maken.
Ruim dertig jaar bieden wij, naast een
prachtige omgeving, waar bos, strand,
steenworp afstand liggen, een tal van

Jacco Leijdekkers

faciliteiten en activiteiten voor jong en

Eigenaar Ardoer Camping Westhove

oud.
Aangename voorzieningen, zoals het
overdekte zwembad, het Health Center
Zwibadius, de supermarkt, de snackbar,
het sportveld, ons familierestaurant
Eetplezier, het animatieteam en

3
7

“TELKENS WEER VERRASSEN”
Jacco Leijdekkers over zijn visie en dromen voor Westhove
WESTHOVE ABC

10

ONTDEK DE OMGEVING

11

OP HET STRAND TERWIJL DE ZON ONDERGAAT

13

EINDELOOS VERMAAK VOOR GROOT EN KLEIN

15

KIDSPAGINA’S

19
21

Een handig kaartje van Walcheren

Malou deelt haar favoriete hotspots op het eiland

Een knallend animatie-team en de leukste activiteiten

Lekker kleuren en puzzelen!
CAMPING-PLATTEGROND
“EEN PRACHTIGE PLEK WAAR JE KUNT GENIETEN VAN
EEN FANTASTISCH UITZICHT ”

23
25
27
29

RESTAURANT, SNACKBAR & SUPERMARKT
Lekker uit eten of een snelle snack?
WESTHOVE CARD
“ZEELAND IS ZO MOOI”
Ad en Leunie delen hun favoriete evenementen
DIGITALE TV/ZWEMBAD

31

HEALTH CENTER ZWIBADIUS

35

ONTDEK DE PARELS VAN ZEELAND

Kom tot rust in ons Health Center

De mooiste plekjes op een rijtje

natuurlijk de indoorspeeltuin
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Jacco Leijdekkers over zijn Camping Westhove

TELKENS
WEER
VERRASSEN..
Eigenaar Jacco is opgegroeid op

Maar dit alles niet zonder het hechte

Camping Westhove. In 1986 werden

team dat dag in dag uit klaarstaat en

zijn ouders eigenaar van de camping.

het gastheerschap naar een hoger

Gelegen op een prachtige locatie

plan heeft weten te tillen. Zijn visie is

in de uitgestrekte landerijen van

leidend en de campinggasten staan

Zeeland, op een steenworp afstand

centraal. Iedere dag is hij samen met

van bos en strand en vlakbij pittoreske

zijn team bezig met nieuwe plannen

stadjes en dorpjes. Al van jongs af

om deze camping nog beter en nog

aan legde ook Jacco de bouwstenen

mooier te maken. Met maar één

voor de camping en is hij al jarenlang

doel: het vervullen van de wensen en

betrokken bij alle facetten van het

behoeftes van de gasten. Jacco:

bedrijf. Jacco heeft er nooit aan

‘Iedere gast moet zich hier thuis

getwijfeld Camping Westhove van zijn

voelen en hier een onvergetelijke

ouders over te nemen. En hij heeft er

vakantie hebben. Daarnaast stellen wij

nooit spijt van gehad. Jacco is trots

ons ten doel onze gasten telkens weer

op het levenswerk van zijn ouders en

te verrassen.’

wat hij er samen met hen van heeft
gemaakt.
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Sinds 2010 is Jacco mede-eigenaar en
de laatste jaren staat hij aan het roer
waardoor zijn ouders Ad en Leunie een

OMDAT HET LEUK
IS OM TE ZEGGEN

stapje terug kunnen doen. Toch zijn ze
niet weg te denken van de camping.

In 1968 is Camping Westhove aan

Nog dagelijks staan ze hem en het team

de Westhovenseweg in Aagtekerke

bij. ‘De basis die zij hebben gelegd is het

opgericht. Jacco: ‘De camping is door de

fundament om op verder te bouwen.

jaren heen een aantal keer uitgebreid.

Dankzij de inzet die zij nog dagelijks

Voornamelijk om in te kunnen spelen

leveren, heb ik ruimte om achter de

op de wensen van onze gasten. Door

schermen met de toekomst van het

onze entree slechts vijftig meter te

familiebedrijf bezig te zijn.’

verplaatsen kunnen we nu officieel onze

HET ZIT IN MIJN
BLOED, IK ZOU
NIETS LIEVER
WILLEN

gasten verwelkomen in Domburg.’

ONTSPANNING
Jacco woont samen met zijn gezin

winter biedt mij de ultieme mogelijkheid

aan de rand van de camping. In het

om te kunnen ontspannen. Even het

laagseizoen trekt hij er regelmatig

hoofd leegmaken, om vervolgens weer

samen op uit met zijn gezin. Vaak om

met veel energie terug te keren naar

te kamperen, om zo zelf te ervaren

onze eigen camping. Ik kan wel zeggen

wat je als gast echt belangrijk vindt

dat we een perfecte constructie hebben

tijdens je kampeervakantie. Zijn

gevonden om privé goed te combineren

favoriete vakantiebestemming zijn

met werk. Maar eigenlijk is het geen

toch wel de Alpen. “De diversiteit aan

werk voor mij, het is een levensstijl.’

buitensportactiviteiten in zomer en

Ook de receptie heeft een nieuw
onderkomen gekregen en is nu een plek
waar je nog meer toeristische informatie
kunt krijgen en tegelijkertijd een fijne
ontvangstruimte is waar je je op het

Even richtte Jacco zijn blik het land

gemak kunt melden. ‘Het interieur is

in. Hij ging in Breda studeren. Aan de

chique, maar zonder pretentie’, aldus

Nationale Hogeschool voor Toerisme en

Jacco.

Verkeer (BUas). ‘Ik wist al van jongs af
aan dat ik de camping zou overnemen.

Het complete CAI- en WiFinetwerk

Het zit in mijn bloed, ik zou niets liever

is eveneens vervangen en voor de

willen. Om me nog meer te kunnen

aankomende jaren staan er nog

verdiepen en om me te specialiseren,

grote plannen op de agenda. Door

volgde ik de opleiding Functiegericht

de laatste uitbreiding in 2011 liggen

toerisme en recreatie. Veel leerstof was

de centrumvoorzieningen ook

- puur door mijn ervaring - een open

daadwerkelijk in het hart van de

boek, maar ik heb er ook veel geleerd.

camping. Plan is om eveneens de (water)

Bijvoorbeeld om goed naar de toekomst

speel- en sportgelegenheden hier

en de veranderende wereld te kijken.

naar toe te verhuizen. Jacco: ‘Zo ligt het

Mensen reizen veel meer, zien veel meer

verblijfsgedeelte straks als een waaier

en zijn steeds kritischer geworden. Hier

om onze centrumvoorzieningen heen.

wil ik naar luisteren en van leren. Iedere

Een enorme leuke uitdaging om deze

gast neem ik even serieus en ik wil goed

plannen verder te verwezenlijken.’

op hun wensen en ideeën in kunnen

GASTENSERVICE

VOOR AL UW VRAGEN…
Sinds seizoen 2020 hebben we onze receptie en ontvangst compleet vernieuwd. Hier
kunt u ook tijdens uw verblijf terecht voor vragen over de camping, de omgeving en
bijvoorbeeld fietsverhuur. Geen inspiratie voor een dagje uit? Neem een kijkje op onze
digitale infoscreen, samengesteld in samenwerking met VVV Zeeland.

springen.’
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WESTHOVE ABC
Afval
Wij beseffen allemaal hoe belangrijk het is
voor het milieu om afval gescheiden in te
zamelen. Daarom verzoeken wij u dringend
om papier, kranten en karton in de papier
container te deponeren, het glas in de
glasbakken en het andere afval in gesloten
plastic zakken in de perscontainer bij de
ingang van de camping te deponeren. Gras
en ander tuinafval mag u plaatsen bij de
poort naast de werkplaats. Batterijen kunt
u inleveren in de supermarkt en KCA [klein
chemisch afval] kunt u inleveren op de
receptie. Wij zorgen ervoor dat dit op de
juiste manier wordt verwerkt.
Afvalwater
Afvalwater dient u te lozen in de afvalputjes
naast uw watertappunt. Indien dit op uw
plaats niet aanwezig is kunt u uw emmer
ledigen in de uitstorttafel van het chemisch
toilet. Deze zijn bij elk sanitair gebouw
aanwezig.
Alarm
Bij noodgevallen belt u altijd direct 112. Indien
dit nummer gebeld wordt, altijd de receptie
waarschuwen! Buiten de openingstijden van
de receptie kunt u gebruik maken van de
intercom naast de entree van de receptie.
Animatieteam
Op Camping Westhove worden er in de
weekenden en tijdens de Nederlandse
schoolvakanties
leuke
en
spannende
activiteiten georganiseerd. Het programma
kunt u vinden in de Zwier Vizier. Tevens
wordt het programma opgehangen bij de
sanitaire voorzieningen.
Auto’s
Al onze kampeerplaatsen zijn autovrij.
Wij verzoeken u uw auto te parkeren op
de parkeerplaatsen bij de ingang van de
kampeerveldjes. Afhankelijk van het aantal
kampeerplaatsen en parkeerplaatsen wel
eens voor dat u uw auto verderop moet
parkeren.
Bank
Rabobank Walcheren / Noord-Beveland,
Markt 1b, Domburg.
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Op basisplaatsen geldt dit echter niet en
zal u zich op de receptie moeten melden,
vervolgens zal een medewerker uw stroom
weer inschakelen.

Betalingsmogelijkheden
Op de receptie, supermarkt, snackbar en
in het familierestaurant kunt u ook met uw
pinpas [Maestro] betalen.

Honden
Honden zijn dit jaar niet toegestaan tussen
05-07-2020 tot 15-08-2020. Dit verbod geldt
ook voor honden van [dag-]bezoekers.

Brandblustoestellen
De brandblustoestellen zijn verspreid op de
camping aanwezig.

Huisarts
Dr. Spekhorst, J.W. Schuurmanstraat 6,
Domburg. Tel. 0118 – 581271. Tevens heeft
deze huisarts apotheek aan huis.
Tussen 18:00u ’s avonds en 8:00u ’s morgens
en in de weekenden kunt u contact opnemen
met de huisartsenpost in Vlissingen op
nummer 0900 1985.

Bromfietsers en scooters
Bromfietsers en scooters zijn met draaiende
motor op de camping niet toegestaan.
Campers
Voor lediging van de vuilwatertanks en
tanken van schoon drinkwater zijn er speciale
camper service plaatsen naast de ingang
van het zwembad en camping ingericht.
Op deze locaties is het niet toegestaan om
auto’s, motoren en fietsen te wassen of af te
spoelen.
Dagbezoekers
Dagbezoekers dienen zich te melden op de
receptie.
Dagbezoek is toegestaan vanaf 09.00 uur
tot 22.00 uur. De kosten bedragen p.p.
€ 1,00 = excl. zwembad en Zwierelantijn.
Volwassenen incl. zwembad € 3,50.
Kinderen tot 14 jaar: € 3,50 incl. zwembad;
combi € 5,50
Indien bezoekers bij u willen overnachten
kost dat € 5,80 per persoon per nacht (incl.
toegang tot het overdekt zwembad en
Zwierelantijn).
EHBO
De EHBO-post bevindt zich in de receptie.
Buiten de openingstijden van de receptie
kunt u gebruik maken van de intercom naast
de entree van de receptie.
Elektra
Om aan te sluiten op het elektriciteitsnet van
de camping heeft u een Euro-stekker nodig.
Verloopsnoeren zijn te koop in de supermarkt.
De elektra aansluitingen op de basisplaatsen
zijn afgezekerd op 6 Amp. (1320 Watt) en de
comfortplaatsen op 10 Amp. (2200 Watt).
Indien u meer dan dit afgezekerde vermogen
gebruikt zal de stroom op comfortplaatsen
10 minuten uitschakelen om vervolgens
automatisch weer in te schakelen.

Indoor speeltuin ‘Zwierelantijn’
Zwieren, zwaaien en rondjes draaien tot je
sterretjes ziet! Duik eens in het ballenbad
met meer dan 24.000 ballen of roetsj van de
rodelbaan.
Terwijl ouders rustig kunnen genieten van
een kopje koffie kunnen de kinderen t/m 14
jaar naar hartelust klimmen en klauteren.
Voor de kinderen t/m 4 jaar is er een aparte
kleuterzone ingericht waarin zij rustig
kunnen spelen.
Internet [WiFi]
Wij bieden u de mogelijkheid om gratis
gebruik te maken van het Westhove-WiFi.
Let wel: Westhove-WiFi is een service.
Westhove biedt geen ondersteuning bij
het opzetten van een verbinding en is niet
verantwoordelijk te stellen voor eventuele
uitval van het internet, netwerk en/of verlies
van data of derving van inkomsten door
technische of andere storingen.
Nachtrust
De nachtrust gaat in om 23.00 uur en duurt
tot de volgende ochtend 08.00 uur.
Tijdens deze nachtrust mag er geen
geluidsoverlast van welke aard dan ook
hoorbaar zijn voor uw medekampeerders.
Dus ook wanneer u ’s nachts terug komt op
de camping dient iedereen zich hiernaar te
gedragen.
Openingstijden
De openingstijden van diverse voorzieningen
van de camping vindt u bij de ingang van
het gebouw.

Post
Dinsdag t/m zaterdag komt de post elke dag
om +/- 15.00 uur aan op de receptie.
Laat u uw krant en post tijdens uw vakantie
doorsturen naar de camping, dan ligt deze
vanaf de genoemde tijd in de postvakken
op de receptie.
Te versturen post kunt u afgeven op de
receptie. Deze wordt dagelijks meegeven
met de postbode.
Receptie / Gastenservice
Voor al uw vragen, toeristische informatie en
opmerkingen kunt u hier terecht.
Buiten de openingstijden van de receptie
kunt u gebruik maken van de intercom naast
de entree van de receptie.
Sanitaire voorzieningen
De sanitaire voorzieningen bevinden zich op
vier locaties. De gebouwen bij zone D en
zone H beschikken over een babyroom.
De sanitair-gebouwen bij zone D, zone H en
zone K beschikken over een wasserette en
alle vier de gebouwen beschikken over een
uitstorttafel voor chemisch toilet.
Het gebruik van warmwater en warme
douches is vrij , u heeft de bij aankomst
verkregen Westhove card nodig om de
douche te activeren.
Wij verzoeken u vriendelijk, doch dringend,
uw kinderen onder de 6 jaar te begeleiden,
wanneer zij hiervan gebruik willen maken.
Dit om er voor te zorgen dat de toiletten en
de douches op de juiste manier gebruikt
worden en netjes worden achtergelaten.
Chemische toiletten dient u te legen in de
daarvoor bestemde uitstorttafels en niet in
de toiletten.
Slagboom
De slagboom is ‘s nachts tussen 23.00 tot
07.00 uur GESLOTEN!!.
Indien u later dan 23.00 uur aankomt
op de camping of als u de auto ’s nachts nodig
heeft dient u de auto op de parkeerplaats bij
de ingang van de camping te parkeren.

Speelkelder

Iedereen is welkom in de speelkelder onder
‘Zwierelantijn’.
Hier
vindt
u
diverse
tafeltennistafels.
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Tandarts
W.J. de Haes, Westweg 4 in Domburg.
Telefoonnummer: 0118-582304.
Televisie aansluiting
Met aansluiting op kabeltelevisie van
Westhove kunt u een breed pakket aan
televisie zenders ontvangen. De zenders
worden volledig digitaal (SD) doorgegeven.
Meer informatie hierover vindt u op
pagina 29
Verhuur:
Via de receptie kunt u het volgende huren:
Fiets met versnellingen dag € 9– week € 40,–
Kinderfiets dag € 6,– week € 30,–
Tandem dag € 18,– week € 80,–
Kinderzitje dag € 3,– week € 12,50
Bolderwagen dag € 3,– week € 15,–
Skelter klein uur € 2,–
Skelter groot uur € 2,50
Vliegeren
Vliegeren is op de camping en op de
omliggende landerijen niet toegestaan!
Sportveld en beachvolleybalveld
Het sportveld en het beachvolleybalveld zijn
net als de buiten speeltuinen alleen tussen
08.00 uur en 22.00 uur te gebruiken.

Water
De meeste kampeerplaatsen hebben een
watertappunt op de plaats zelf. Het sleuteltje
wat u daarvoor nodig heeft kunt u op de
receptie tegen betaling van € 3,00 borg
afhalen. Bij uw vertrek krijgt u deze borg
tegen inlevering van het sleuteltje weer
terugbetaald.
Wasserette
Elk sanitairgebouw heeft een wasserette met
twee wasmachines en een droogtrommel.
Om deze te activeren dient u uw WesthoveCard op de receptie op te waarderen.
Een volledig wasprogramma, inclusief
hypoallergeen wasmiddel, duurt ongeveer
45 minuten en kost € 5,50.
De kosten van het gebruik van de
droogautomaat is € 0,50 per 15 minuten. 1 x
drogen is strijkdroog, 2x drogen is kastdroog.
Zwembad
Omdat wij grote waarde hechten aan
veiligheid, hygiëne en zwemwaterkwaliteit
zijn onze huisregels van kracht die u bij de
ingang van het zwembad kunt vinden. Met
nadruk willen wij u wijzen op de volgende
regels:
• Het dragen van schoeisel/slippers is niet
toegestaan.
• Kinderen zonder zwemdiploma, die
zelfstandig kunnen lopen, moeten
altijd gedegen drijfmateriaal dragen en
begeleid te worden door een volwassene.
• Indien nodig is het dragen van een
zwemluier
voor
de
allerkleinsten
verplicht.
• Het dragen van een onderbroek onder
de zwemkleding, T/UV-shirts, petten,
duik/surfpakken etc. in het water is niet
toegestaan.

“

Speelplaatsen
Speelplaatsen zijn over de camping
verspreidt, maar eigenlijk is de gehele
camping voor de kinderen één grote
speelplaats. Houdt daar rekening mee en
rijdt niet harder dan 5 km. per uur zodat u zich
niet laat verrassen als er plotseling kinderen
vanuit de struiken de weg op rennen.
In de speeltuintjes kan er tussen 8:00u en
22:00u gespeeld worden.

“KEURIG, SCHOON EN NETTE
CAMPING MET ALLES ER OP
EN AAN. RUIME PLAATSEN. WIJ
KOMEN NOG EENS TERUG!”
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ONTDEK DE
OMGEVING
1
2

6
3

4

ONZE TIPS
1. Terra Maris
www.terramaris.nl
2. Surfschool Domburg
www.sportshopdomburg.nl
3. Kaasboerderij Schellach
www.kaasboerderijschellach.nl
4. Mini Mundi
www.minimundi.nl

5
DOMBURG
strandopgangen

5. Het Arsenaal
www.arsenaal.com
Tandarts

6. Het Polderhuis
www.polderhuiswestkapelle.nl

Dokter
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TIPS VAN MALOU

“OP HET STRAND
TERWIJL DE ZON
ONDERGAAT ”
Malou (30) werkt bijna drie jaar als
goedlachse receptioniste op onze
camping. Ze woont in Westkapelle
en gaat iedere dag met veel plezier
naar haar werk. Wat ze zo speciaal
vindt aan deze camping? Dat sfeer,
de ligging en dat de persoonlijke
aandacht hoog in het vaandel staat. In
haar vrije uurtjes is ze vaak met haar
vrienden op het strand te vinden. We
vroegen ook haar om een aantal tips.
En ja, dan kan het strand natuurlijk
niet ontbreken.
‘De stranden tussen Westkapelle en
Domburg zijn ideaal voor een heerlijk
dagje zand en zee. Ook in de namiddag
en begin van de avond is het heerlijk
toeven hier. Ik ga vaak met vrienden
eten bij een strandtent, of we trekken
een flesje wijn op het strand open
terwijl de zon ondergaat.
Ook de terrasjes in Domburg,
Westkapelle en Middelburg zijn
aanraders in de zomer. Nagenieten van
een heerlijke dag buiten, of een mooi
begin van een lange stapavond.
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Neeltje Jans is leuk om te bezoeken met
kinderen vanwege de leuke activiteiten
en attracties, maar ook interessant als je
meer wilt weten over de strijd tegen het
water.
Of beklim De Vuurtoren in Westkapelle.
Bijzonder is dat de vuurtoren niet
aan de zeekant staat, maar juist aan
de landkant van het dorp. De toren
bestaat uit zes verdiepingen en heeft
een hoogte van 53 meter. Je moet
207 treden beklimmen om boven
te komen. Nog altijd is de vuurtoren
actief en brandt elke avond het licht,
dat bij helder weer tot op ongeveer 37
kilometer te zien is.
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DIERENVRIENDJES
Van mei tot en met september wonen
er geitjes bij ons op het park. Kom je een
keertje kijken?

VOETEN LOS EN GAAN!
De kabelbaan geeft plezier voor jong
en oud(er)!

ANIMATIETEAM

LEKKER DICHTBIJ SPELEN

EINDELOOS VERMAAK
VOOR GROOT EN KLEIN

Speeltuintjes zijn over het gehele
park verspreid. Op de meeste
comfortplaatsen is er zelfs één op het
veld zodat u de kinderen zorgeloos in de
gaten kunt houden.

Het animatieteam van onze camping

fit om met Zwiers knutselclub te

is aanwezig in de weekenden (in

beginnen. ’s Middags worden er sport-

het voorseizoen is er een aangepast

en spelactiviteiten georganiseerd.

programma) en tijdens de Nederlandse

Om zeven uur ’s avonds is het Zwier

schoolvakanties. Van schuimparty tot

Kwartier. De allerkleinsten kunnen

ZWIEREN ZWAAIEN,
KLAUTEREN EN SPRINGEN

roofvogelshow, van knutselen tot mini-

dan genieten van een avontuur

Zwieren zwaaien! Even ravotten of lekker

disco waar je kunt dansen met Zwier.

van hun meeleeftheater vriendjes.

je energie kwijt? Naast het sanitair

Voor ieder wat wils tot circa 14 jaar.

De dag wordt afgesloten met een

paviljoen vind je de grote speeltuin. Klim,

De dag begint ’s ochtends om 10.00

grote avondactiviteit. Dit varieert

spring en speel! De speeltuin heeft een

uur met Zwieren en Zwaaien. Na deze

van speurtochten tot bingo’s en

groot klimtoestel, een airtrampoline,

ochtendgymnastiek zijn we helemaal

playbackshows.

twee schommels en een duikelrek. Aan
de picknick tafels kun je gezellig zitten.

13

14

Z ul le n w e vr ie nd en w or d en ?

Zwier wilt spelen in Zwierelantijn!
Weet jij de route te vinden?

Hallo, mijn naam is Zwier! Misschien hebben we elkaar al gedag gezegd.
Ik wil graag jouw vriend zijn en ik kom regelmatig even kijken bij de
activiteiten die georganiseerd worden.
Dit doe ik niet alleen, maar samen met het animatieteam!
Kom je mij een handje geven?

A

C

B
15

16

Kan jij de toren van
Zwierelantijn inkleuren?

K om ji j oo k sp el en ?
Zwieren, zwaaien en rondjes draaien tot je sterretjes ziet!
Ook met slecht weer beleef je elke dag weer nieuwe avonturen bij ons
op het park. Duik eens in het ballenbad met meer dan 24.000 ballen of
roetsj van de rodelbaan. Terwijl ouders rustig genieten van een kopje
koffie leven de kinderen zich uit!

‘HET IS ECHT SUPER DAT DE KINDEREN
ZICH HIER ELKE VAKANTIEDAG KUNNEN
UITLEVEN EN WIJ TEGELIJKERTIJD
GENIETEN VAN EEN DRANKJE’
Moeder van Luuk en Martijn
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TIPS VAN LAURENS

“EEN PRACHTIGE
PLEK WAAR JE KUNT
GENIETEN VAN
EEN FANTASTISCH
UITZICHT ”
Laurens (28) werkt ruim 12,5 jaar op
Camping Westhove. Je hebt hem
vast al eens voorbij zien komen. Hij
is werkzaam in de Buitendienst en
zorgt dat de camping er mooi bij
blijft liggen. Van het verhelpen van
storingen tot het opknappen van het
buitenwerk tot het maaien van het
gras. Zijn werk is iedere dag anders.
Hij begon als vakantiekracht en is,

Liever iets sportiefs ondernemen?

gelukkig, nooit meer weg gegaan. Ook

Dan zijn de Zomeravond Beachvolley

Laurens vroegen we naar zijn favoriete

Toernooien in het hoogseizoen een

plekjes.

aanrader. Op de stranden van Dishoek,
Domburg en Zoutelande. Je kunt

Een tochtje naar Vlissingen is de

meedoen met je team, maar ook als

moeite waard. Lekker struinen over de

individu. Het leuke van deze wedstrijden

boulevard, maar ga zeker eens kijken

is dat ze voornamelijk voor de lol zijn,

bij Seaside Café De Punt. Een prachtige

maar vooral dat zowel de lokalen als de

plek waar je kunt genieten van een

toeristen meedoen en er dus al snel een

fantastisch uitzicht onder het genot

hoop gezelligheid ontstaat.’

van een drankje en hapje. Je kijkt over
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de Westerschelde en bij helder weer

Interesse? Informeer bij onze Gasenservice

zie je de overkant. Een boottripje naar

waar en wanneer de toernooien worden

Breskens is een mooie aanvulling.

georganiseerd.
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ZIN IN EEN SNACK BIJ DE TENT OF
CARAVAN?
Bij de caravan of bij de tent eten? Geen probleem. Bij
de snackbar kunt u terecht voor frites en een uitgebreid
assortiment aan snacks, hamburgers en ambachtelijke
pizza’s, ook om mee te nemen. Ook hebben zij lekkere
soft-ijsjes, milkshakes en sundea’s!

SUPERMARKT

EEN UITGEBREID ASSORTIMENT
TEGEN KLEINE PRIJZEN!
FAMILIERESTAURANT EETPLEZIER

HEERLIJK ETEN BIJ
EETPLEZIER
Geniet van heerlijke gerechten en
menu’s. Ons familierestaurant biedt
voor ieder wat wils. Alle maaltijden zijn
dagvers, naast traditionele gerechten
als spare-ribs en kipsaté serveren wij
ook huisgemaakte steenoven pizza’s en
verschillende soorten hamburgers.
Het restaurant is royaal opgezet en we
hebben een terras waar u kunt genieten
van een hapje en of drankje terwijl de
kinderen zwieren en zwaaien in de
indoorspeeltuin Zwierelantijn.

23

4 gangen menu €19,95!
Kijk voor het menu op
de borden bij de
sanitairgebouwen

Ronald en Ilona Maljers heten je van harte welkom in supermarkt Westhove. U kunt
hier terecht voor alle dagelijkse boodschappen. Iedere dag hebben zij versgebakken
broodjes, vers gebak, kruidenierswaren, verse groenten en fruit, (zwem)speelgoed en
campingbenodigdheden. Kortom, een uitgebreid assortiment tegen kleine prijzen!

WESTHOVE CARD

VAATWASSERS

Om de wasmachines en drogers te

Wij doen gratis de afwas voor u! Bij alle

activeren dient u uw Westhove-Card

binnen afwasruimtes vindt u één of

op de receptie op te waarderen. Een

meerdere vaatwasmachines. Nadat u

Bij aankomst heeft u maximaal twee

u uw Westhove-card tegen elk gewenst

Westhove-cards ontvangen. Deze zijn

bedrag opwaarderen. Het restant krijgt

tijdens uw gehele vakantieperiode actief.

u uiteraard weer terug bij inlevering van

Deze Westhove-card kunt u gebruiken

de kaart.

volledig wasprogramma duurt ongeveer

de vaat in de machine hebt geplaatst

45 minuten en kost € 5,50. Dit is

activeert u de vaatwasmachine

‘HEALTH CENTER
ZWIBADIUS’

inclusief het gebruik van hypoallergeen

eenvoudig door de Westhove-Card

wasmiddel. De kosten van het gebruik

voor de lezer te houden. Na circa 5

van de droogautomaat is € 0,50 per 15

minuten is uw vaat schoon en droog! Per

minuten. 1 keer drogen is strijkdroog, 2

reservering kunt u de machine eenmaal

keer drogen is kastdroog.

per dag activeren waarbij wasmiddel

KOSTENLOOS ACTIVEREN
VAN DE DOUCHES

Voordat u gebruik kunt maken van de

Wanneer u gebruik wilt maken van een

fitnessvoorzieningen dient u eerst uw

douche dient u uw Westhove-card in

Westhove-card te activeren door één van

de kaartlezer te schuiven. De Westhove-

onze medewerkers op de receptie. Voor

card zal op dat moment de douche

het gebruik van Health Center Zwibadius

maximaal zes minuten (kosteloos)

vragen wij een vergoeding van € 2,50.

activeren. Nadat de zes minuten

Hiervoor kunt u 1,5 uur gebruik

voltooid zijn, is de kaartlezer 3 minuten

maken van deze voorziening. Bij

geblokkeerd.

binnenkomst waardeert u dit bedrag

Door de kaart tijdens de zes minuten uit

van uw Westhove-card af door de pas

de kaartlezer te verwijderen, kunt u de

voor de lezer te houden op de balie. De

tijd pauzeren.

tijd is niet overdraagbaar aan andere
personen.

‘ WELLNESS ZWIBADIUS’
Voor onze wellnessfaciliteiten vragen wij

VERLIES OF DIEFSTAL?

een kleine vergoeding.

Het kan zijn dat u de kaart tijdens uw

Om hiervan gebruik te kunnen maken

vakantie kwijtraakt. Helaas kunnen

dient u deze van tevoren te reserveren

wij de kaarten niet blokkeren of het

op de receptie. De reservering zal dan

actuele saldo van de card opvragen. Wij

digitaal op uw Westhove-card worden

adviseren daarom om geen hoog saldo

bij geschreven. Door uw Westhove-

op deze card te zetten en verzoeken

card voor de lezer in het deurslot van

vinders van deze kaarten dringend deze

de gereserveerde ruimte te houden, zal

af te geven op de receptie. Indien u de

deze automatisch deblokkeren. U heeft

kaart bij vertrek niet kunt inleveren zal

dan toegang tot de ruimte. In de ruimte

€ 2,50 per kaart van de borg worden

kunt u het gereserveerde apparaat

ingehouden.

activeren door een vast bedrag van
uw kaart te laten afwaarderen. Op de
receptie kunt

automatisch wordt toegevoegd. Om
water- en energieverspilling tegen
te gaan willen we u verzoeken alleen
gebruik van deze service te maken bij
een volle machine.

“

“

voor zowel toegang als betaalmiddel.
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WASSERETTE

“GEWELDIGE CAMPING,
GOEDE LIGGING SNEL OP HET
STRAND. SUPERMARKT BREED
ASSORTIMENT HELEMAAL TOP.
RUSTIG OP DE CAMPING PLAATS.
FIJN ZWEMBAD VOOR DE KIDS.”
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TIPS VAN AD EN LEUNIE

“ZEELAND IS
ZO MOOI”
De ligging in het groen, vlakbij

Zeelandbrug naar Schouwen-Duiveland

Domburg en het strand, is volgens Ad

te gaan. ‘De route is bijzonder door

en Leunie hét geheim van Camping

al zijn vergezichten, natuurgebieden

Westhove. Na ruim 34 jaar gaven de

en water. En Zierikzee is een prachtig

campingeigenaren het stokje over

stadje om eens te gaan kijken.’

aan hun zoon Jacco. Nu ze meer tijd
hebben, kunnen ze vaker weg. Met

Onze provincie barst in het hoogseizoen

de camper Europa verkennen is dan

van de activiteiten en festivals. Leunie

een heerlijke bezigheid. Maar Zeeland

en Ad weten daar alles van. Leunie is fan

heeft een heel bijzonder plekje in

van Middelburg VÓLkoren, het grootste

hun hart. Dus ook in eigen provincie

koorfestival van Zeeland, een zangfestijn

gaan ze er vaak op uit. Fietsen, een

voor jong en oud. Het festival wordt

leuk festival bezoeken, toeren met

begin juni in de binnenstad van

de motor, noem maar op. Daarom

Middelburg georganiseerd.

vroegen we ook Ad en Leunie om een
paar leuke tips.

Ad heeft nog een rijtje festivals die
noemenswaardig zijn. Ad: ‘Jazz

‘Zeeland is zo mooi’, zegt Ad. ‘Leunie

by the Sea in het derde weekend

en ik fietsen graag. Bijvoorbeeld door

van september in Domburg,

De Manteling naar Veere of over de dijk

het Bevrijdingsfestival, 5 mei, in

naar Westkapelle om vervolgens door

Vlissingen, De Stadsfeesten medio

de duinen naar Vlissingen te rijden.

juni in Middelburg, Vlissingen Zingt,

Prachtig! Onderweg kom je diverse

begin augustus, De Mosselfeesten en

leuke plaatsjes en terrasjes tegen.’

Culikaravaan, augustus in Middelburg,
Zeeland Nazomerfestival eind

Zin om te toeren met auto of motor?

augustus… ga zo maar door. Zeeland

Dan is het volgens Ad meer dan de

saai? Dacht het niet, he’, lacht hij.

moeite waard om ook eens via de
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DIGITALE TELEVISIE
Om digitale televisie via het Delta

tuner. Controleer de handleiding van uw

netwerk te kunnen ontvangen op

tv als u wilt weten of uw tv geschikt is.

Westhove heeft u een televisie nodig

De installatie van de zenders op uw

met een ingebouwde DVB-C tuner.

tv/setopbox is per apparaat/fabrikant

Wanneer de televisie deze niet heeft

verschillend waardoor er hiervoor geen

is het mogelijk een losse DVB-C tuner/

standaardprocedure te vermelden is.

setopbox (zonder of met smartcard

Middels dit stappenplan geven wij u alle

mogelijkheid) te plaatsen tussen de

informatie over het Delta netwerk welke

televisie aansluiting en de televisie. Veel

bij ons bekend zijn:

tv’s vanaf 2010 hebben zo’n ingebouwde

STAP 1:

STAP 5:

Zet uw televisie aan.

Zet ‘symboolwaarde’ op 6875.

STAP 2:

STAP 6:

Ga naar het instellingenmenu en selecteer de

Druk op ‘zoeken’ om het installatieproces te

optie ‘zenders zoeken’.

starten. Dit kan even duren.

STAP 3:

STAP 7:

Vul bij ‘frequentie (MHz)’ 402.00(0) in.

De installatie is voltooid! Veel kijkplezier!

STAP 4:
Vul bij ‘netwerk-ID’ Delta in. (als u kijkt met een

OVERDEKT ZWEMBAD & PEUTER- EN KLEUTERBAD

VAKANTIE BOORDEVOL
WATERPRET!

smartcard dient u Delta te hanteren).

ZENDEROVERZICHT
1 NPO 1*

18 RTL Z

40 NPO Politiek

255 Nickelodeon*

460 VOX

2 NPO 2*

19 SBS9

41 NPO 1 extra

300 CNN*

461 Kabel Eins

3 NPO 3*

20 BBC First**

42 NPO 2 extra

301 Euronews**

462 n-tv

4 RTL4*

21 Disney Channel*

43 NPO Zappelin extra

302 BBC World News

475 BBC1*

5 RTL5*

22 JenZ TV*

55 DELTA App Portaal*

361 Family 7

476 BBC2

6 SBS6*

23 Discovery*

110 ZVT-AVS*

362 Arte

478 BBC4 / BBC Cbeebies

7 RTL7*

24 24Kitchen

111 Scheldemond TV*

450 ARD*

500 TV5MONDE*

8 Disney XD / Veronica*

25 Comedy Central*

112 Omroep Hulst*

451 ZDF*

501 France2

9 NET5*

26 HISTORY

113 Omroep Tholen TV*

452 WDR*

524 Rai Uno

10 RTL8*

27 VRT Eén*

114 GO-TV*

453 NDR

525 France24**

11 Omroep Zeeland*

28 VRT Canvas*

115 TV Rijnmond

454 SWR

526 TVEi

12 Zender van de maand

29 VRT Ketnet / OP 12

116 Omroep Brabant

455 RTL Television

527 TRT Turk

13 FOX

30 ID

202 100% NL TV

456 Sat1

528 Phoenix CNE

15 National Geographic*

32 Eurosport 1*

203 MTV*

457 Pro7

538 538 TV

16 TLC*

33 Nat Geo Wild

210 Mezzo*

458 KiKa

17 Spike

39 NPO Nieuws

250 Cartoon Network

459 3Sat

Alle zenders met een * zijn vrij te ontvangen zonder smartcard in SD-kwaliteit.

** Overige zenders i.c.m. smartcard

Wenst u meer zenders? Maak dan gebruik van een smartcard. Als u kijkt met een smartcard
i.c.m. een CI+ module dan ontvangt u 67 tv-zenders waarvan 32 in HD-kwaliteit en ruim 90

Even geen strand? Zin om op ons park

09.00-10.00 uur (banen zwemmen

te blijven? Camping Westhove heeft

voor volwassenen) en van 10.00 - 20.00

voor de zwemliefhebbers genoeg

uur. De entree is gratis voor al onze

vertier in het water te bieden. De

aangemelde gasten van de camping.

kleinste gasten genieten van het
spetteren in ons kleuter- en peuterbad.

Let op! Omdat het recreatiebad 1,40

Dit bad heeft leuke speelelementen

meter diep is, is er geen gediplomeerde

zoals een glijbaantje en eendjes.

badmeester aanwezig en is er slechts

Genieten met al je vriendjes en

incidenteel toezicht. Daarom mogen

vriendinnetjes? Laat je meesleuren

kinderen zonder zwemdiploma

door de stroomversnelling of blaas

alleen onder begeleiding van een

lekker even uit op de bruisbank. Of kom

volwassene gebruik maken van het

in de ochtenduren heerlijk baantjes

zwembad. U bent hiervoor altijd zelf

zwemmen in ons recreatiebad. Het

verantwoordelijk. Onze huisregels staan

zwembad is dagelijks geopend van

vermeld op onze website.

digitale radiozenders. Smartcards en CI+ modules zijn verkrijgbaar via de receptie.
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FINSE SAUNA

COMPLETE ONTSPANNING VOOR
LICHAAM EN GEEST
Een bezoek aan de Finse sauna betekent
een complete ontspanning voor lichaam

BADHUIS ZWIBADIUS & HEALTH CENTER

EVEN ONTSPANNEN EN
TOT RUST KOMEN OF
LIEVER ACTIE?

en geest. Na het douchen kunt u eerst

Vergeet niet het volgende

een warm voetbad nemen. Dit bevordert

mee te nemen:

het transpireren in de sauna. Na het

•

1 groot badlaken waar u geheel 		
op kunt liggen. (verplicht)

saunabezoek kunt u heerlijk ontspannen
in de relaxruimte. Deze saunaruimte

•

1 badlaken om u af te drogen.

is te huur voor een uur en kan per half

•

badjas

uur verlengd worden. Daarnaast is deze

•

slippers

saunaruimte geschikt voor maximaal 5
personen.

Ook tijdens uw vakantie kunt u

geniet van alle sanitaire & wellness

MASSAGESALON

eindeloos genieten van comfort en

faciliteiten welke dit badhuis biedt.

Voor een heerlijke ontspannende

wellness. Even tijd voor uzelf en lekker

Meer zin in actie? Leef u uit in ons

massage bent u in onze massagesalon

ontspannen; dat is eigenlijk waar

Health Center Zwibadius Fitness.

aan het juiste adres. Informatie

een vakantie om draait. Camping

over de verschillende massages en

Westhove biedt in Badhuis Zwibadius

openingstijden kunt u vinden in

alle ingrediënten. Laat u, naast vrij te

Zwibadius en bij de receptie.

gebruiken badkamers, verrassen en
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GEGARANDEERD MET EEN MOOI
TINTJE HUISWAARTS
LIGGENDE ZONNEBANK
Zeeland mag dan wel de meeste zonuren van Nederland
tellen, ook hier wil de zon zich nog wel eens achter de
wolken verschuilen. Om dan toch met een bruin tintje
weer huiswaarts te keren, kunt u gebruik maken van de
zonnebank.

STAANDE ZONNECABINE
In deze zonnetunnel kunt u staand zonnen wat zorgt
voor een ‘streeploze’ bruining. Evenals bij de liggende
zonnebank komen er via het ventilatiesysteem
aangename aromageuren de cabine binnen.

IN VORM RAKEN OF BLIJVEN
TIJDENS UW VAKANTIE?
HEALTH CENTER
ZWIBADIUS
Liever een actieve vakantie? In onze gym
staan diverse cardio- en krachtoestellen.
Health Center Zwibadius is ideaal om
uw persoonlijke trainingsprogramma
tijdens uw vakantie te onderhouden.
Ook voor de niet-fitnessbeoefenaar

biedt dit Health Center uitdaging.
In de fitnessruimte bevinden zich
trainingskaarten voor de beginnende-,
de gemiddelde- of de gevorderde
trainer.

VIBROSAUN
In een rustgevende houding geeft de

bloedcirculatie en de zuurstofopname.

Vibrosaun een weldadige combinatie

De hogere zuurstofopname helpt de

van sauna en massage. Terwijl u

lichaamscellen om koolhydraten te

luistert naar uw favoriete muziek via de

verbranden, waardoor indirect vetcellen

ingebouwde muziekinstallatie, zorgt

worden afgebroken. Daarnaast worden

vibratie in combinatie met de instelbare

er door het toenemen van de nierfunctie

warmte ervoor dat u zich optimaal kun

de gif- en afvalstoffen versneld

ontspannen. De Vibrosaun stimuleert de

afgevoerd.

BADKAMERS
Badkamers met dubbele douche of
ligbad (ligbad tegen vergoeding). Een
badkamer voor extra privacy en of
ruimte. Ideaal na een dagje strand voor
gezinnen.
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AFSPRAKEN & TARIEVEN WELLNESS ZWIBADIUS?
REGELEMENT BADHUIS
ZWIBADIUS & HEALTH CENTER

TARIEVEN BADHUIS ZWIBADIUS
& HEALTH CENTER

Voor ieders hygiëne en gezondheid hebben
wij een aantal regels voor het Health Center:

Sauna*: € 14,00 per uur voor max 5 pers.
€ 6,00 per half uur verlengen.

• Minimale leeftijd is 18 jaar.
• Health Center Zwibadius mag enkel
met sportkleding en sportschoenen
betreden worden.
• T-shirts zonder mouwtjes zijn niet
toegestaan.• Vanwege hygiëne dient u
gebruik te maken van een handdoek
om op te zitten op de toestellen.
Onder de 18 jaar is het gebruik van een
zonnebank (wettelijk) niet toegestaan.

Zonnebank liggend*: € 2,50 per 4 minuten.
Zonnebank staand*: € 2,00 per 4 minuten.
Vibrosaun*:

€ 13,50 voor 20 minuten.

Massage:
		

Half uur €20,00
Één uur €40,00

Mogelijkheden: sport- of
ontspanningsmassage, rug/nek/schouders,
benen, voeten of in overleg een combinatie.
Fitness*: € 2,50 voor max. 90 min.

*Gebruik maken van bovenstaande services? Voor meer informatie of reserveren kunt u terecht bij onze
Gastenservice. Vergeet uw Westhove-card hiervoor niet.
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Denk je aan Zeeland, dan denk je aan strand. De Zeeuwse kust is bijna

ONTDEK DE
PARELS VAN
ZEELAND

vijfhonderd kilometer lang en biedt eindeloos veel strandplezier.
Daarnaast heeft onze provincie een zeer afwisselend landschap waar
menig natuurliefhebber zijn hart op kan halen. Maar ook de steden,
pittoreske kustplaatsen en dorpjes zijn meer dan de moeite waard.
Zoals Domburg. Piet Mondriaan en Jan Toorop waren al fan van de
oudste badplaats aan de Walcherse kust en is een bezoek meer dan
waard.
Camping Westhove ligt op een steenworp afstand van interessante en
bijzondere plekjes die u als u hier op vakantie bent niet mag missen. In
dit artikel geven we u een aantal tips voor dagjes uit. We vroegen ook
onze medewerkers wat u volgens hen niet mag missen.
Deze tips treft u op verschillende plekken in dit magazine.
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ZEEUWSE ZALIGHEDEN
EN ZON, ZEE, STRAND
De stranden van Oostkapelle en
Domburg, op een steenworp afstand
van onze camping, zijn niet alleen mooi
maar behoren ook tot de schoonste
stranden. De stranden van Domburg
en Oostkapelle zijn populair, er is veel
vertier en genoeg gelegenheid voor een
hapje en een drankje. Ook vindt u hier
surfmogelijkheden. Liever iets meer
rust? Dan is het strand bij strandopgang
Westhove een aanrader. Let wel, dit
strand heeft geen strandtent. Wel kunt u
hier met uw hond terecht.

Langs de kust liggen pittoreske dorpjes
waar genoeg horeca te vinden is.
Zeeuwse zaligheden zoals mosselen
en vis zijn tijdens het seizoen in iedere
kustplaats of in de steden te verkrijgen.
In Domburg is een ruim aanbod
aan winkeltjes en horeca. Een dagje
shoppen kan hier prima.
Bezoek ook eens Vlissingen waar
historische centrum van Middelburg.

DE MANTELING
In natuurgebied De Manteling krijgt de natuur de vrije hand. De Manteling van
Walcheren is een klassiek gebied met landgoederen en buitenplaatsen, met
bossen, stukken duin, kaarsrechte lanen en slingerpaadjes. Vrijwel nergens
anders in Europa groeien loofbomen zó dicht op de kust. In dit gebied hoor
je tegelijk een nachtegaal zingen en een zeemeeuw krijsen. Staatsbosbeheer
beheert in de Manteling een aantal statige buitenplaatsen zoals Kasteel
Westhove, Berkenbosch en Duinbeek. In de 18e-eeuwse voormalige oranjerie
van Kasteel Westhove is Terra Maris gevestigd, het Zeeuws museum voor
natuur en landschap
(bron Staatsbosbeheer).
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“

de boulevard een aanrader is of het

“CAMPING WESTHOVE IS
EEN PRIMA CAMPING VOOR
JONG EN OUD. MOOIE, RUIME
KAMPEERPLAATSEN, HET
ZWEMBAD EN SANITAIR IS
SUPER SCHOON!”
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WANDELEN EN FIETSEN…
ONTDEK WALCHEREN
Walcheren biedt diverse wandel- en
fietsroutes en ook voor korte uitstapjes
en bezienswaardigheden ligt de
camping centraal.
Zo is De Bunkerroute ruim 66 kilometer
en laat u de stille getuigen van de
Tweede Wereldoorlog zien. De kust van
Walcheren werd door de bezetter extra
versterkt met een linie van bunkers,
tankgrachten en versperringen. In totaal
kunt u nog zo’n 80 bunkers zien op
Walcheren.
Bij het Bunkermuseum in Zoutelande
leert u meer over de bunkers van
Walcheren.

SCHATTEN VAN ZEELAND
Cultuur snuiven? In Vlissingen en Middelburg vindt u bijzondere musea. Zo
beheert Het muZEEum in Vlissingen voor Zeeuwse begrippen een relatief
grote collectie, met bijna 20.000 voorwerpen van verschillende eigenaren.
De collectie is voornamelijk historisch en maritiem van aard. De zeearcheologische collectie is qua omvang en variëteit één van de belangrijkste in
Nederland.

Westkapelle werd door de geallieerden
opzettelijk gebombardeerd om
de bezetter te verjagen. Dijk- en
Oorlogsmuseum Het Polderhuis vertelt
het verhaal van de bombardementen.
Fietsknooppuntenkaarten zijn te

Het Zeeuws Museum vindt u in de

verkrijgen op de receptie.

middeleeuwse abdij van Middelburg.
Met verrassende, eigentijdse
presentaties ziet u een onverwachte
kant van Zeeland. Beleef de Tachtigjarige
oorlog aan de hand van een serie unieke,
wereldberoemde wandtapijten met
zeeslagen uit de 16e eeuw. Verwonder u
in de Wonderkamers over de schatten
en rariteiten die Zeeuwen eeuwenlang
verzamelden. Laat u verrassen door de
modepresentatie waarin streekdracht,
mode en hedendaagse ontwerpen
worden gecombineerd.
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DELTAPARK NEELTJE JANS
Neeltje Jans, dat is een plaats waar natuur, cultuur en techniek samenvloeien. Films
en exposities tonen de catastrofale overstromingsramp van 1953 en de inmiddels
wereldberoemde Deltawerken. Met die kennis is een wandeling in het binnenste van de
Stormvloedkering nóg imposanter.
Het is trouwens aan dat waterwerk te danken dat het onderwatermilieu en de
mosselcultuur behouden bleef voor Zeeland. Dat laten ze u zien in het grote
zeeaquarium Aquapolis. Tijdens interactieve voedershows kunt u kennismaken met die
prachtige onderwaterwereld van de Oosterschelde.
We hebben een greep uit al het aanbod voor u op papier gezet. Voor meer informatie of nog meer tips
nodigen we u graag uit in onze Gastenservice.
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Paul (35) werkt sinds vorig jaar op
camping Westhove. Net als Laurens is
hij verantwoordelijk voor al het groen,
de campingplaatsen en facilitair
onderhoud. De variatie in het werk,
zorgen dat alles er mooi bij ligt en
veel buiten zijn, zijn voor hem de
pareltjes van het werk. In zijn vrije tijd
beoefent hij wel een heel bijzondere
sport: ringrijden. Vanzelfsprekend een
uitgaanstip van hem. Maar Paul heeft
nog meer leuke ideeën.
‘Panorama Walcheren is absoluut een

beeld van vroeger tijden. Paul: ‘Staande

bezoekje waard,’ aldus Paul. ‘Het is

op het fort heeft u een fraai uitzicht op

een collectie van megaschilderijen,

de Westerschelde.’

manshoog en tientallen meters
breed, in een halve of driekwart cirkel

En natuurlijk mag het ringrijden en

opgesteld. Elk panorama toont een

sjeesjesrijden niet ontbreken. Het

interessante plek op Walcheren. Ze

seizoen begint op Koningsdag en

geven het gevoel dat je daadwerkelijk

duurt tot en met september. Bijna

ter plekke bent. Erg leuk om op een

elk weekend is er in één van de

andere manier naar Walcheren te

dorpen wel een wedstrijd. Zelf rijdt

kijken.’ U vindt Panorama Walcheren in

Paul in Koudekerke. In augustus

De Willem Ruysstraat 102 in Vlissingen.

is in Middelburg het Zeeuwse
Kampioenschap. Paul: ‘Alleen al voor

UITGAANSTIPS VAN PAUL

“ALLEEN AL VOOR DE SFEER,
DE ZEEUWSE CULTUUR EN DE
PRACHTIGE KNOLLEN ZOU U
EENS MOETEN GAAN KIJKEN”
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‘Even iets anders dan strand? Ga

de sfeer, de Zeeuwse cultuur en de

dan eens een kijkje nemen bij Fort

prachtige knollen zou u eens moeten

Rammekens’, aldus Paul.

gaan kijken. Dit mag eigenlijk niet aan

Het aan de Westerschelde bij

uw vakantie in Zeeland ontbreken’,

Ritthem (Vlissingen) gelegen Fort

lacht hij.

Rammekens is het oudste zeefort van

Als laatste noemt Paul ook de Boulevard

West-Europa. Het dateert uit 1547 en

in Vlissingen. Paul: ‘Prachtig om eens

speelde ooit een belangrijke rol in

te gaan kijken. Aan de rand van de

de rijke, maritieme geschiedenis van

stad de zee zien, is magnifiek. En ben

Zeeland. Alleen al de binnenkomst

je in Middelburg? Dan is de Lange

met de zware, metershoge, dikke,

Jan beklimmen een mooie uitdaging.

houten deuren van de toegangspoort

De Abdijtoren is een 90,5 meter

is een belevenis. Ronddwalend in de

hoge kerktoren die behoort tot het

duistere halfbastions, de kazematten,

abdijcomplex. De toren telt 207 treden.

de voormalige kruitkamers en in het

Maar eenmaal boven, heb je ook hier

imposante hoofdbastion krijgt u een

een prachtig uitzicht.’
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Waar vind
je onze
campings?

Waarom boeken bĳ Ardoer?
Bĳ Ardoer vind je het grootste
aanbod kwaliteitscampings
Alle campings zĳn door onze gasten
beoordeeld met een 8.0 of hoger
Gevarieerd aanbod in kamperen en
verhuuraccommodaties
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www.ardoer.com

