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Zeeuws Vlaanderen
Ook actieve stellen zonder kinderen voelen zich thuis
op onze camping. Juist omdat het hier zo lekker rustig
is, vooral in het voor- en naseizoen. Zeeuws Vlaanderen
vráágt erom om ontdekt te worden, zowel met als zonder
kinderen. Wandelen en ﬁetsen zijn dan ook populaire
activiteiten in de omgeving. Zeeuws Vlaanderen is
eigenlijk een gek stukje van ons land: soms waan je je
meer in België dan in Nederland. Van de rest van Zeeland
gescheiden door de Westerschelde, zul je merken dat

Kom je kennis maken met onze ezel Wendy? Wendy

Zeeuws Vlaanderen een gemoedelijk en bourgondisch

is al een hele oude dame met een bijzondere

karakter heeft. En minder hectisch dan de overige

geschiedenis. Ondanks haar ouderdomskwaaltjes

Zeeuwse regio’s. De Zeeuws Vlamingen zelf noemen hun

mag ze bij ons op de camping haar oude dag slijten.

streek “een landje apart” en dat klopt inderdaad wel.

Wist je dat je tijdens openingstijden van de receptie
gewoon de wei in mag om te knuﬀelen met de

Het Zeeuws Vlaamse strand, dat op nog geen 2 kilometer

geiten, schapen, kippen, konijnen en cavia’s?

van de camping ligt, is werkelijk een pareltje: dit brede
zandstrand staat al jaren in de top 5 van de schoonste

De camping

stranden van Nederland. Bij de vele strandpaviljoens,

plof neer op één van de gezellige terrasjes die Sluis rijk

waarvan enkele gloednieuw zijn herbouwd, is het

is. Breskens is als robuuste vissersplaats ook een bezoek

heerlijk toeven. Culinaire lekkerbekken zitten in Zeeuws

waard. Met een beetje geluk zie je hier de vissersboten

Vlaanderen sowieso goed: er zijn veel kwalitatief goede

aanmeren die hun verse vangst lossen op de kade. Zo vers

Camping International in Nieuwvliet is een kleinschalige

De meeste kampeerplaatsen bieden voldoende privacy

restaurants (en zelfs enkele sterrenrestaurants) die met

als hier is de vis bijna nergens in Nederland! Het pittoreske

camping

Een

omdat ze omzoomd zijn door kleine heggetjes, maar

liefde de meest heerlijke streekproducten aan je serveren.

Groede is absoluut een interessante tussenstop op je

ouderwets gezellige familiecamping met voldoende

desondanks heb je snel contact met de buren. Dat heb

te beleven voor de kinderen, maar vooral rust voor de

je gewoon eerder op een kleinere camping. En omdat

Sluis is een gevestigde naam voor een leuk daguitstapje.

En natuurlijk rij je vanuit Zeeuws Vlaanderen zó naar

(groot)ouders. In de vakanties voelen vooral gezinnen

de camping niet zo groot is, kunnen de kinderen naar

Shop till you drop, ﬂaneer over de oude stadswallen of

België! Knokke, gelegen op zo’n 15 km afstand van de

met kleine kinderen tot ongeveer 9 á 10 jaar zich thuis

hartenlust rondﬁetsen en vinden ze geheid binnen no-

bij ons. Dat merk je vooral aan de rust op de camping

time hun weg naar de speelboerderij.

met

een

persoonlijke

benadering.

ﬁetstocht.

(om 22.00 u is het bij ons doorgaans heerlijk stil) en de
voorzieningen op de camping. Zo hebben we bijvoorbeeld

Op de camping is geen uitgebreide horeca, maar omdat

bewust geen zwembad, maar juist een kleuterbad van

we tegen het dorpje Nieuwvliet aanliggen, is het eerste

ongeveer 30 á 40 cm diep. Voor de kleintjes heerlijk

familierestaurant op zo’n 250 meter afstand. Wel hebben

om in te spetteren als de zon aan de hemel staat. Ook

we op de camping een eigen frituur en een bakkerij waar

de voorzieningen bij onze grote speelboerderij, ons

we ’s ochtends lekker verse broodjes voor je afbakken. Bij

paradepaardje “Pierewiet”, zijn geschikt voor kinderen

de speelboerderij Pierewiet kun je overigens wel lekker in

tot maximaal 12 jaar oud. De animatie wordt bewust

het zonnetje wat drinken op het terras, met uitzicht op de

eenvoudig gehouden, zodat kinderen van alle leeftijden

spelende kids.

kunnen meedoen. Voor volwassenen zijn eigenlijk weinig
tot geen animatieactiviteiten. Je zult bij ons dan ook geen

Wi-Fi is vandaag de dag niet meer weg te denken. Van ons

bingo’s, muziek na 23.00 uur, spooktochten of andere

basisnetwerk kun je kosteloos gebruik maken en het werkt

“luide” activiteiten aantreﬀen. Gewoon lekker tot rust

voor mail, Whatsapp en Facebook prima! Wil je meer capa-

komen met je eigen gezin en genieten van de Zeeuws

citeit om bijvoorbeeld grotere bestanden te downloaden,

Vlaamse gastvrijheid. Daar gaat het uiteindelijk toch om?

dan hebben we eventueel een extra netwerk tegen betaling.
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camping, kun je zelfs goed met de ﬁets bereiken. Een
bezoek aan de stad Brugge (ook wel “het Venetië van het
Noorden” genoemd) móet gewoon op je lijstje! In deze
stad vol kronkelende steegjes en romantische bruggen
waan je je in de Middeleeuwen. De gehele binnenstad
van Brugge is door Unesco op de werelderfgoedlijst gezet
en volgens ons is dat helemaal terecht. Laat je lekker
toeristisch rondrijden in een koetsje met paarden of
rondvaren in een bootje door de grachten; fantastisch! En
maar op een half uur rijden van de camping.
Speelboerderĳ Pierewiet

Wist je dat er in de
Westerschelde steeds
meer zeehonden voorkomen? Je ziet ze vaak soezen op de zandbanken
bij Hoofdplaat.
Vanuit Breskens kun je met een boot de
Westerschelde ontdekken. In het seizoen worden
regelmatig zeehondensafari’s georganiseerd waarbij je de zeehondjes kunt zien. Een activiteit die
hartstikke leuk is om te ondernemen met de kids.

Kampeerplaatsen

Verhuuraccommodatie

Natuurlijk kun je bij ons ouderwets en gezellig

Geen caravan in de stalling en ook geen zin om in een tent

kamperen. We hebben verschillende plaatsen voor je in

te slapen? We hebben verschillende accommodaties voor je:

de aanbieding:
Standaard chalets: in deze stacaravan met 2 of 3
Basisplaatsen: deze plaatsen hebben alleen een

slaapkamers heb je eigenlijk alles wat je nodig hebt. Een

stroomaansluiting, maar toch zijn ze in de zomer heel

woonruimte met TV, een keuken en een badkamer met

populair bij gezinnen met kinderen. Ze zijn namelijk

douche, toilet en wastafel. Tevens heb je een eigen modem

gelegen naast de grote speeltuin van Pierewiet.

in de accommodatie, dus lekker snel internet in het chalet.

Daarnaast is het ook een heel sfeervol veldje, in een
oude perenboomgaard. De plaatsen zijn ongeveer 100

Luxe chalets: al onze luxe chalets hebben drie slaapkamers

m groot.

en zijn dus geschikt voor maximaal 6 personen. Omdat

2

We zeiden het al: ‘Pierewiet’ is ons paradepaardje! Het ligt

de 1-persoons bedden aanzienlijk breder zijn dan in de

aan de rand van de camping en er komen ook heel veel

Comfortplaatsen: onze comfortplaatsen hebben een

standaard types, kun je ook met meerdere volwassenen

mensen van ‘buitenaf’ naartoe. En dat is natuurlijk niet voor

in onze 7 meter hoge klimkooi vinden de kinderen steeds

stroomaansluiting, water, waterafvoer en een TV-

comfortabel slapen. Het plaatsen van een kinderbedje

niets, want het is een speelparadijs voor kinderen. Buiten

weer nieuwe uitdagingen. Tegen een kleine vergoeding

aansluiting. Bijna alle comfortplaatsen zijn minimaal

is bovendien eenvoudig, omdat één van de 1-persoons

vind je een skelterbaan, een trampoline, verschillende

kun je je creatief uitleven op de leerzame techniekzolder.

120 m groot, en we hebben er zelfs van 140 m . Wie het

bedden opklapbaar is. Over het algemeen heb je in de luxe

speeltoestellen, een springkussen en een heuse vuurtoren

Je kunt er bijvoorbeeld ﬁguurzagen, piepschuim snijden

eerst komt (boekt), die het eerst maalt…

types meer (leef )ruimte en comfortabeler (tuin)meubilair. In

waar je helemaal naar boven kunt klauteren. Knuﬀel

tot ﬁguren, een masker maken of een ijzeren naamplaatje

lekker met je favoriete dier in de kinderboerderij of pak

slaan. Daarna kun je alle knutselwerkjes natuurlijk nog

Luxe comfortplaatsen: naast stroom, water, waterafvoer

Bovendien heb je in de luxe types een centrale verwarming,

een bal en leef je uit in de panna-kooi. Valt er eens een

mooi beschilderen. Als je alle apparaten wilt gebruiken,

en een TV-aansluiting, heb je op deze plekken je eigen

met radiatoren in elk vertrek. Net zo lekker warm als thuis

bui? Geen nood. Pierewiet heeft ook een binnenspeeltuin:

ben je wel even zoet. Dus leuk voor een druilerige middag.

sanitaircabine met douche, toilet en wastafel. Helemaal

dus! Natuurlijk heb je ook in de luxe types een eigen modem

privé dus. Lekker makkelijk met kleine kinderen. Houd er

voor het internet tot je beschikking.
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de keuken beschik je over een afzuigkap en een vaatwasser.

wel rekening mee dat de meeste luxe comfortplaatsen
90 m2 zijn. We hebben wel enkele plaatsen die groter

Tenthut: misschien heb je geen eigen tent of caravan,

zijn, dus als je een grote caravan hebt, kun je het beste

maar wil je wel meer dan bij de chalets het kampeergevoel

tijdig reserveren.

ervaren. De tenthut is dan een hartstikke leuk alternatief.
Het is een houten huisje met een tentzeil als dak, een soort

Camperplaatsen: steeds meer mensen gaan met

van trekkershut. Er is voor 4 personen slaapgelegenheid en

de camper op pad. We hebben zowel enkele

eenvoudige inventaris.

comfortplaatsen als luxe comfortplaatsen voor de helft
verhard, zodat deze geschikt zijn voor je camper.

Vakantiehuis Pierewiet 8 pers: met een grotere groep op
vakantie? Naast de speelboerderij Pierewiet verhuren we
een vakantiehuis met 4 slaapkamers. Het huis is ruim van
opzet: zowel de woonruimte, zithoek, keuken en badkamer
zijn geschikt voor maximaal 8 personen. En het huis staat pal
naast Pierewiet, dus de kinderen zitten zó in de speeltuin.

Onze tennisbaan is in 2018 voorzien van een
gloednieuwe coating. De tennisbaan is gratis te
gebruiken voor onze gasten.
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Jaarplaats

worden met een 8.0 of hoger. En dat doen wĳ, en daar zĳn we trots op!

Jaarplaatsen Lodge

133

kwaliteitsnormen die gesteld worden. Zo moet iedere camping door de gasten beoordeeld

Wat is Ardoer? Ardoer is een landelĳk samenwerkingsverband van 32 kwaliteitscampings.
Iedere camping heeft een geheel eigen karakter. Geen dertien-in-een-dozĳn veldjes om je tent

op te zetten, maar kampeerplekken en verhuuraccommodaties die gegarandeerd zorgen voor

in Zeeland tot aan de fruitbomen in de Betuwe en de uitgestrekte wateren in Noord-Holland. De
keuze is reuze!
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Waar vind je Ardoer? De campings liggen verspreid door heel Nederland. Van de zilte stranden
De tennisbaa

een fĳne vakantie.
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Populair bij jon
g en oud: onze
skelterbaan!

FRITUUR/ TERRAS
Sinds 2018 hebben we bij Pierewiet een nieuwe
frituur ingebouwd. Kom lekker wat eten en drinken
op ons vernieuwde terras.
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Wĳ zĳn lid van Ardoer! Lid van zĳn van Ardoer betekent dat we voldoen aan de hoge

erij!
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Waar vind
je onze
campings?

Waarom boeken bĳ Ardoer?
Grootste aanbod aan 32 top
kwaliteitscampings in Nederland
Alle campings zĳn door onze gasten
beoordeeld met een 8.0 of hoger
Gevarieerd aanbod in kamperen
en verhuuraccommodaties

www.ardoer.com
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