
Actief bezig zijn
Tijdens uw verblijf hoeft u zich zeker niet te verve-
len. Behalve genieten van de prachtige omgeving, kunt 
u bovendien gebruik maken van het kleine strandje en 
de boothelling of recreëren op de dijk. Er zijn tal van 
fiets- en wandelmogelijkheden en een fiets- en voet-
gangersveer richting Yerseke. De Oosterschelde biedt 
vele mogelijkheden tot watersport.

Op de camping zijn een gezellige kantine met terras, jeu 
de boulesbaan, kinderspeeltuin, tafeltennistafel en een 
trapweide aanwezig.

In het voor- en hoogseizoen organiseren wij diverse 
activiteiten, zoals eieren gooien, krabben vangen, bingo, 
country-dance, biljarten, viswedstrijd, pannenkoeken 
bakken, palingroken, bonte avond, vrijmarkt, een cam-
pingquiz en diverse feestavonden.

Kortom: Camping De Zeester biedt jong en oud vol-
doende mogelijkheden voor een fijne vakantie.

Familiecamping De Zeester
Met de Oosterschelde aan de andere kant van de dijk is 
de ligging van familiecamping De Zeester uniek. De rust-
gevende sfeer is volledig in harmonie met de prachtige 
natuur waar de camping door wordt omgeven. Op loop-
afstand vindt u twee natuurreservaten met een grote 
verscheidenheid aan watervogels. In de nabijheid van de 
camping zijn legio mogelijkheden voor watersporters, 
sportduikers, (Nordic)wandelaars, fietsers en skaters. 
De kinderen kunnen zich veilig vermaken op  het nabij-
gelegen strandje met constante waterhoogte of bij de 
kinderboerderij en heemtuin. Ook uw huisdier is onder 
voorwaarden welkom op onze camping.

Camping De Zeester
Gorishoeksedijk 33A • 4694 PJ Scherpenisse
Tel: 0166 - 66 32 92 • Fax: 0166 - 66 19 49
E-mail: info@campingdezeester.nl
Web: www.campingdezeester.nl

Wij verwelkomen u graag op
Camping De Zeester!

Eiland Tholen
Da’s mooi Zeeland!

Door ons aanbevolen:

Deze brochure is tot stand gekomen door steun van de Europese Unie Wij zijn lid van



Kamperen op maat
Op onze camping zijn diverse soorten staanplaatsen. 
Voor de ‘vrije’ kampeerder hebben we ons knusse pas-
santenveld (6 plekken) en voor de ‘vaste’ kampeerder 
een seizoenplaats of een vaste jaarplaats.

Passantenveld
De passantenplaatsen zijn voor de kampeerder met een 
toercaravan, (bungalow)tent, camper of vouwwagen, 
die één of meerdere nachten wil verblijven. De staan- 
plaatsen bieden hiervoor voldoende ruimte en zijn 
voorzien van stroom- en TV-aansluiting. Het sanitair-ge-
bouw ligt naast het passantenveld en is voorzien van toi-
letten, douches en een aparte ruimte met douche/toilet 
voor mindervaliden en voor ouders met kleine kinde-
ren. Ook is er een was-, droog- en strijkinrichting en 
een aparte spoelruimte voor het chemisch toilet.

Seizoenplaats
De ruime seizoenplaatsen voor toercaravans zijn be-
schikbaar voor overnachtingen in de periode van half 
maart tot half november. Op elke plaats zijn aansluitin-
gen voor water, stroom en TV aanwezig. Gedurende de 
winter kan de toercaravan tegen een vergoeding op de 
staanplaats ‘gestald’ blijven.

Vaste jaarplaats
Als huurder van een vaste jaarplaats -meestal met een 
stacaravan- heeft u het hele jaar door toegang tot de 
camping en mag u van half maart tot half november 
in uw kampeermiddel overnachten. Deze grote staan-
plaatsen hebben stroom-, water-, TV- en rioolaansluiting. 
De staanplaats kan veelal naar uw eigen smaak worden 
ingericht. Wij maken graag een afspraak met u voor een 
bezichtiging en uitleg over de werking van de camping.

Blokhut / trekkershut
Voor rondtrekkende gasten hebben wij een simpel 
ingerichte blokhut, voor één tot vier personen. Deze 
is te huren voor één of meerdere nachten. De blokhut 
ligt vooraan de camping en u bent zo, middels een trap, 
op de dijk met prachtig uitzicht over de Oosterschelde. 
Informeer tijdig naar de beschikbaarheid, want vol is 
vol.

Kantine
Op de camping is de kantine dé ontmoetingsplaats voor 
jong en oud. Hier viert gezelligheid hoogtij. Geniet op 
het terras met gezellige muziek van een lekkere kop 
koffie, ijssorbet of een overheerlijke maaltijd uit eigen 
keuken.


