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Internet - wifi code

Er zijn 2 mogelijkheden om in te loggen:
“familyland-123” [huisnummer] (5G netwerk)
“familyland” (2,4G netwerk) [dit werkt op het hele park]
Voor beiden is het wachtwoord: ‘bezoeker’.
Vernieuw de browser of wis de geschiedenis als het niet naar behoren werkt.
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Belangrijke telefoonnummers
Alarmnummer

Ambulance, Brandweer, Politie

112

Huisartsenpost

De huisartsenpost is bereikbaar: op alle dagen
van de week, ‘s avonds en ‘s nachts van 17.00
uur tot 08.00 uur ‘s ochtends. In het weekend
en op een erkende feestdag ook overdag ( 24
uur). Voor spoedgevallen belt u naar de Huisartsenpost Bergen op Zoom, Boerhaaveplein
1, Bergen op Zoom, tel. 0164-273855. Ingang:
Van Swietenlaan
Medisch Centrum Hoogerheide

Duinhoefplein 1-8, Hoogerheide
Gevestigde huisartsen:
Huisartsenpraktijk Groenewegen van Kuik
Duinhoefplein 3, Hoogerheide,
tel. 0164-612960
www.groenewegenvankuik.nl
Huisartsenpraktijk J.C.S.P. van Hootegem
Duinhoefplein 4, Hoogerheide,
tel. 0164-612663
www.vanhootegem.nl
Huisartsenpraktijk van Gool
Duinhoefplein 5, Hoogerheide,
tel. 0164-612414

Huisartsenpraktijk Ossendrecht

J.H. Pieters – H. Suijkerbuik
Pottenbergen 15, Ossendrecht,
tel. 0164- 673650
www.huisartsenpraktijkossendrecht.nl
Medisch Centrum Putte

Tel. 0164-602307
www.huisartsenputte.nl
Ziekenhuizen

Bravis Ziekenhuis
Boerhaaveplein 1, Bergen op Zoom, tel.
088 70 68 000
Bravis Ziekenhuis
Boerhaavelaan 25, Roosendaal, tel.
088 70 68 000
www.bravis.nl

Apotheken

Pharmades Apotheek Hoogerheide
gevestigd in het Medisch Centrum
Duinhoefplein 1, Hoogerheide, tel. 0164614890
Politie

www.politie.nl
tel. 0900-8844
Politie Bergen op Zoom
Jacob Obrechtlaan 9, Bergen op Zoom
Dierenarts

(www.dapzuidwesthoek.nl)
Dierenkliniek Hoogerheide
KLM-laan 24, Hoogerheide, tel. 0164-612262
Dierenkliniek Bergen op Zoom
Oude Moerstraatsebaan 33, Bergen op Zoom,
tel. 0164-235112
Vissers Petcare
Huijbergseweg 36, Hoogerheide,
tel. 0164-620207
Tandartsen

Team Geest
Laan Olieslagers 1, Hoogerheide, tel. 0164612390
www.teamgeest.net
Tandartspraktijk Cromheeke
Huijbergseweg 12, Hoogerheide, tel. 0164616346
www.tandartsenpraktijkhuybergsweg.tandartsennet.nl
M.A.C.J. Wevers
Westerstraat 26a, Hoogerheide, tel. 0164642888
www.tandartswevers.nl
Tandartspraktijk P. van den Bulcke
Antwerpsestraat 110, 4645 BM Putte, tel.
0164-603434
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Wat te doen bij een calamiteit?
Blijf zo rustig mogelijk en denk na voordat u handelt.
Meld calamiteiten direct bij de receptie; tel. 0164-613155
Buiten openingstijden van de receptie en/of horeca kunt u gebruik maken van de intercom bij de
ingang van de receptie.
De receptie belt 112 of andere hulpdiensten. Mocht daar geen tijd voor zijn, belt u dan zelf 112 en
licht daarna de receptie of de medewerkers van de horeca in.
Denk aan uw eigen veiligheid!
Waarschuw personen in de bedreigde omgeving;
Verzamelplaats: parkeerplaats aan de voorzijde van de receptie.
Op de verzamelplaats is het noodzakelijk om zo spoedig mogelijk een overzicht te krijgen van alle
aanwezigen en afwezigen.
Met het oog op calamiteiten en af- en aanvoer (van hulpdiensten) moeten paden, toegangswegen
en slagbomen altijd vrij blijven van auto’s en overige obstakels.
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Aankomstprocedure
openingstijden receptie

De receptie staat dagelijks tot uw dienst, op de
volgende tijden:
Maandag en vrijdag:
Dinsdag t/m donderdag:
Lunchpauze ma t/m vr:
Zaterdag en zondag:

09:00 - 20:00 uur
09:00 - 17:30 uur
12:30 - 13:15 uur
10:00 - 17:00 uur

ADresgegevens park

Groene Papegaai 19, 4631 RX Hoogerheide
Tel. 0164-613155 • Fax 0164- 615816
Email: recreatie@familyland.nl
Website: www.familyland.nl
Alarm

In noodgevallen kunt u tot ongeveer 23:00 uur
de receptie/horeca waarschuwen, tel. 0164613155. Zij beschikt tevens over de namen van
de dienstdoende artsen. Voor geneesmiddelen
verwijzen wij u naar de apotheek in Hoogerheide.
Vergeet niet uw verzekeringspapieren mee te
nemen!
Aankomst

Inchecken kan vanaf 15.00 uur bij de receptie.
Op maandag en vrijdag zijn wij geopend tot 20
uur.
Houd uw voucher of reserveringsbewijs bij de
hand. Bij het inchecken krijgt u een informatiepakket met uw toegangskaarten voor het
overdekte zwembad (met uitzondering van
seizoensplaatsen).
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Onze bungalows en villa’s worden met zorg
schoongemaakt door onze schoonmaakdienst.
Mocht u onverhoopt toch niet tevreden zijn of
ontbreekt er iets aan de inventaris, dan verzoeken wij u dit binnen 2 uur op de dag van aankomst  te melden bij de receptie. Wij zullen uw
klacht dan op passende wijze oplossen.
Wij verzoeken u niet te wachten met het
melden van uw klacht nadat u zelf al schoongemaakt heeft of tot de dag van vertrek, dan
kunnen wij u klacht niet meer naar tevredenheid oplossen.
In uw bungalow of villa treft u een zogenaamd
schoonmaakpakketje aan bij aankomst. Dit is
bij de huur inbegrepen en ontvangt u eenmalig.
U dient zelf
(indien nodig) voor extra vuilniszakken en toiletpapier te zorgen.
Om uw incheck op het Hogenboom Vakantiepark te versnellen willen wij u vragen een
machtigingsformulier te tekenen op de receptie. Deze machtiging zorgt ervoor dat u geen
contante borgsom hoeft te voldoen. Wilt u bij
het inleveren tevens uw bankpas laten zien
zodat wij de gegevens kunnen controleren?
Aansprakelijkheid

Krachtens zijn algemene voorwaarden
aanvaardt Familyland geen aansprakelijkheid
voor diefstal, verlies of beschadiging van
goederen. Dit geldt ook voor ongevallen of
verwondingen van personen tijdens of ten
gevolge van een verblijf op dit park,
als ook voor het onklaar of eventueel buiten
werking geraken van technische installaties,
sluiting of uitvallen van voorzieningen
en faciliteiten op ons park.

nachtregister

Wij zijn wettelijk verplicht een nachtregister te
kunnen overleggen. Vult u bij de receptie alstublieft de benodigde informatie in op het daarvoor bestemde formulier (naam en woonplaats
van alle bewoners van uw bungalow of villa).
Afsluiten van uw bungalow
of villa

Al onze bungalows en villa’s zijn voorzien
van een veiligheidsslot. Dit houdt in dat u de
bungalow maar op één manier kunt afsluiten:
namelijk door eerst de klink op te lichten,
waarna u vervolgens de deur kunt afsluiten.
De openslaande terrasdeuren kunt u niet met
een sleutel afsluiten. Deze gaan alleen aan de
binnenkant op slot, door eerst de klink op te
lichten en vervolgens met de knop te sluiten.
Let op! Vergeet niet uw bungalow bij vertrek af
te sluiten (zowel ramen als deuren!)
Technische storing

Een technische storing in uw bungalow of villa
kunt u doorgeven aan de receptie, bij voorkeur
voor 17:00 uur. Wij zullen dan ons best doen
om het probleem nog dezelfde dag te verhelpen. Na 17:00 uur hebben alleen zeer dringende storingen voorrang. Wilt u controleren of
u alle technische instructies heeft opgevolgd,
voor u de receptie waarschuwt?
Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij de
receptie (indien gesloten bij de bowling). Indien
u zelf iets verloren heeft, kunt u daar ook terecht. Gevonden voorwerpen worden maximaal
21 dagen bewaard.
Vervoer binnen het park

Op ons park proberen we optimale rust en
veiligheid te bieden. Wij vragen u daarom
stapvoets (15 km/uur) te rijden met de auto,
brommer of motor. Om het verkeer op het park

‘s nachts te beperken, vragen wij u tot uiterlijk 23.00 uur ‘s avonds het terrein op en af te
rijden. Bij elke villa (Zonnedauw en Kornoelje)
mogen maximaal 2 auto’s geparkeerd worden.
Overige auto’s dienen geparkeerd te worden
op desbetreffende parkeerplaatsen. Dit geldt
ook voor de gasten die een Finse bungalow
hebben gereserveerd. Voertuigen mogen nooit
aan de straatkant, in de berm of op andere
plekken geparkeerd worden.
Milieu

Energiebesparing
Wij proberen zo zuinig mogelijk te zijn met
energieverbruik. Wilt u ons daarbij helpen? Dat
kan door bijvoorbeeld ‘s avonds de gordijnen te
sluiten, ‘s nachts of wanneer u uw bungalow of
villa verlaat de thermostaat van de verwarming
lager te zetten en het licht uit te schakelen.
Onze thermostaten zijn afgesteld op maximaal
23 graden en voorzien van bewegingssensoren. Als er geen beweging gedetecteerd wordt,
schakelt de thermostaat zichzelf naar 16 graden.
Huisvuil en glas
U kunt u vuilniszak kwijt in de containers die
naast de weg staan bij de bungalow’s en villa’s.
Wij proberen zoveel mogelijk afval gescheiden
in te zamelen. U kunt het glaswerk in de glascontainer deponeren in de
milieustraat bij de ingaande slagboom.
Post

Indien er post voor u arriveert, wordt deze op
alfabetische volgorde bij de receptie in het
postrek gelegd. Pakjes houden wij voor u achter de balie. U kunt uw post afhalen tijdens de
openingstijden.
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Gasfornuis en afzuigkap

U hoort geen gas suizen als u de gaspitten aansteekt, omdat wij over propaangas beschikken.
Naast het gasfornuis zit met een knop 1 t/m 3.
Hiermee kunt u de afzuigkap aanzetten. Deze
maakt geen geluid, maar functioneert wel.
Koelkast

Indien de koelkast in uw bungalow niet aanstaat, dan vindt u in de kast naast de koeling de
stekker.
Stop deze in het stopcontact tegen de achterwand. Het diepkoelvak is niet als diepvriesvak
te gebruiken. Stopt u de koelkast niet te vol, dit
belemmert de werking van het koelen.

betaling van borg Playstations (versie 2) te verkrijgen bij de receptie. Wij hebben een beperkt
aantal spellen te huur, maar in de Playstation
kunt u ook DVD’s afspelen.
Meubilair
Wij verzoeken u het meubilair (en de bedden) niet te
verschuiven of naar buiten te verplaatsen, hier is het
terrasmeubilair voor.

Open haard

Het is niet toegestaat om houtblokken of ander
materiaal te stoken in de haard. Speciale paraffine haardblokken zijn verkrijgbaar bij de receptie.
Verwarming

In uw bungalow of villa vindt u een thermostaat
in de hoek bij de eettafel aan de muur. Met
deze thermostaat kunt u de gewenste temperatuur regelen. De verwarming slaat niet meteen
aan. Het duurt een paar minuten voordat de
verwarming op de juiste temperatuur is.
Sauna

In de villa’s Zonnedauw en Kornoelje is een
sauna aanwezig. Schakel de thermostaat in op
de gewenste temperatuur en de andere knop
niet voorbij de 4 anders schakelt de timer in.
De gebruiksaanwijzing hangt verkort op de
sauna’s. Let op! Onze sauna’s zijn zogenaamde
‘droge’ sauna’s. U kunt wel iets van water op
de stenen gieten, maar geen hele emmers. Dit
veroorzaakt storingen!
Televisie

In uw bungalow staat/hangt een televisie
met teletekst. Wij beschikken over een aantal
zenders: NPO 1, 2 en 3; RTL 4, 5 en 8; SBS6;
Veronica; Fox; België 1; Ketnet/Canvas; RTBF;
Eurosport; Pro7.
Indien u beschikt over een dvd-speler of spelcomputer met scart-aansluiting dan is het
mogelijk deze aan te sluiten. Ook zijn er tegen
8

ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN

Het is mogelijk dat één van onze medewerkers
tijdens uw verblijf onderhoudswerkzaamheden moet verrichten in uw bungalow of villa.
Wij vragen hiervoor voor uw medewerking en
begrip.
Overig

• Zet geen warme pannen op de tuintafel
zonder een onderzetter te gebruiken!
• Het is niet toegestaan om in de Finse bungalow te frituren.
• Barbecue is alleen buiten toegestaan.
• De afzuigkap in de Villa Zonnedauw zijn
geluidloos!

VERTREKPROCEDURE
SLEUTEL

De sleutel van uw bungalow of villa dient u uiterlijk om 10.00 uur bij de receptie af te geven.
Buiten openingstijden van de receptie kan de
sleutel in de rode brievenbus bij de ingang van
de receptie gedeponeerd worden.
Het is mogelijk om een Komfort Check-out te
boeken bij aankomst. Wij halen dan na vertrek
de bedden af en ruimen de vaatwasser uit.
Kosten 15 euro.
Ook is het mogelijk een Late Check-out te
boeken. Ook hiervan zijn de kosten 15 euro. U
kunt dan tot maximaal 12:00 uur in uw accommodatie blijven.
Bij vertrek dient u zelf

• het beddengoed van uw bedden afhalen en
wegleggen in de hal van de accommodatie;
• de afwas gedaan te hebben;
• de vaatwasmachine uit te ruimen;
• de binnenzijden van de keukenkasten
schoon te maken;

• de koelkast schoon te maken, aan te laten
staan en de koelkastdeur gesloten houden;
• de open haard schoon achter te laten;
• de accommodatie goed te laten luchten
en daarna alle ramen en deuren goed af te
sluiten;
• de vuilniszak in de container deponeren;
• het gehuurde babybedje of kinderstoel terug te brengen naar de receptie;
• de verwarming laag te zetten (15 graden).
Laat niets achter

Gelieve voor vertrek de accommodatie door te
lopen of u alle persoonlijke spullen heeft meegenomen. Kijk goed in de kasten en onder de
bedden. Gevonden voorwerpen (m.u.v. etenswaren) worden na vertrek maximaal drie weken
in bewaring genomen.
Dichte verpakkingen van etenswaren en statiegeld-artikelen doneren wij aan de Voedselbank.
Wanneer er na vertrek sterke vervuiling of vernieling van de bungalow of villa geconstateerd
wordt, worden de kosten doorberekend aan
de huurder. Dit geldt tevens voor de algehele
inventaris.
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Faciliteiten
Restaurant

Wilt u echt genieten van uw welverdiende
vakantie en niet zelf koken? Denkt u dan eens
aan één van de volgende mogelijkheden die
Familyland u als gast te bieden heeft.
Ons restaurant is dagelijks geopend vanaf
17.00 uur en heeft een uitgebreid aanbod aan
culinaire gerechten (vlees, vis en vegetarisch)
die geserveerd worden in een sfeervolle omgeving. Meer dan 40 jaar ervaring met kwaliteit
en service hoog in het vaandel maakt ons restaurant tot een zeer geliefde voorziening, niet
alleen regionaal maar ook landelijk.

Als u met een gezelschap van meer dan 25
personen bent, dan biedt ons restaurant u
verschillende uitgebreide warme en koude
buffetten en zelfs barbecuemogelijkheden. Ideaal voor familie- en personeelsfeestjes. Vraag
vrijblijvend naar onze horecabrochure en onze
verschilllende aanbiedingen!
Grand Cafe

Wij bieden tal van mogelijkheden zoals lunch,
diner en een uitgebreide keuze aan verschillende buffetten.
Hiernaast heeft u ook de mogelijkheden tot
het afhalen van meeneemmaaltijden: vooraf
bestellen en ‘s avonds genieten van een heerlijk
gerecht zonder dat u er zelf al te veel moeite
voor hoeft te doen!
Reserveren voor het zondagse brunchbuffet
is mogelijk vanaf 10 personen (inclusief 1 uur
gratis bowlen).
Wilt u uitgebreider tafelen, kies dan voor ons
onbeperkte steengrillmenu, bestaande uit
verschillende soorten vlees, sausjes, salade,
groenten, frites, minibrood, stokbrood en kruidenboter.
Gelieve vooraf te reserveren.
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Trek in iets lekkers bij de koffie, gezellig lunchen of bijkletsen onder het genot van een
hapje en een drankje, dan biedt ons grand
café uitkomst. Bestellen van de kleine kaart is
mogelijk tussen 12.00 en 17.00 uur. het grand
café is geopend vanaf 09.00 uur.
Tip! Onze eigengemaakte taarten en huisgemaakt gebak en hoorntjes met heerlijk Italiaans
schepijs!
Afhalen

Frites, snacks, afhaalmaaltijden zijn verkrijgbaar
bij het grand café tussen 17.00 en 19.00 uur.
Wilt u alstublieft van tevoren bestellen?

BOWLING

De zes bowlingbanen van Familyland zijn uitgerust met de modernste en leukste snufjes
op het gebied van bowling. De speciale lichteffecten zorgen voor een bijzondere sfeer. Het
Familyland Space Bowlingcenter is namelijk
voorzien van opvallende ‘Glow-in-the-Dark’
banen. Samen met de muurschilderingen en
het speciale licht zorgen deze ervoor dat u zich
in de ruimte waant.  Computeranimaties laten
op speelse wijze de acties van de spelers zien,
en met behulp van een computerprogramma
verschijnen op de monitoren boven de banen
de scores en totaalstanden. Vanuit de comfort
seats heeft u een uitstekend zicht op de monitoren.
Door gebruik te maken van de zogenaamde
‘Funbumpers’ aan de zijkanten van de banen,
kunnen ook de allerkleinsten meedoen met het
bowlen. Deze bumpers kunnen heel makkelijk
naar boven gezet worden, waardoor de bal
altijd op de baan blijft.

Overdekt zwembad

Het overdekte zwembad beschikt over een
peuterbad en een recreatiebad en is geschikt
voor jong en oud. De temperatuur van beide
baden is aangenaam en constant: 30 graden.
Het peuterbad is onregelmatig gevormd. Voor
de allerkleinsten is er een apart, afgescheiden
deel met ondiep water. Het recreatiebad is 11
bij 23 meter, met een aflopende bodem tot een
diepte van 1.40 meter. Kaartjes voor het zwembad zijn bij de huur van uw bungalow of villa
inbegrepen (met uitzondering van de openingstijden voor doelgroepen). Indien u langer dan
4 weken verblijft worden er kosten in rekening
gebracht. De kaartjes zijn niet geldig voor uw
visite. Zij dienen een entreekaartje te kopen als
zij willen zwemmen.
Kijk voor actuele openingstijden zwembad op
www.familyland.nl

Wasserette

Op ons park is een wasserette aanwezig. Deze
vindt u aan de achterzijde van het zwembad.
Munten voor gebruik van de wasmachine en de
droger zijn te koop bij de receptie.
Glow-in-the-dark-bowlen
Vrijdag
vanaf 16.00 uur
Zondag
vanaf 18.00 uur
Woensdag
van 14.00 tot 18.00 uur
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Fun 4 Family

voor openingstijden en prijzen check de website www.fun4family.nl
Midgetgolf

Dit gezellige familie spel is leuk voor alle
leeftijden! De bedoeling van het spel is om
in zo min mogelijk slagen de bal in de hole te
krijgen. Op de mooi aangelegde baan staat
ook nog een reuze vier-op-een rij en een
trampoline.
Kijk voor meer info op www.fun4family.nl
Fietsverhuur

Naast de huur van fietsen, skelters en tandems kunt u bij ons ook terecht voor diverse
fietsarrangementen. Bijvoorbeeld streektocht
De Brabantse Wal met picknick. Deze fietstocht voert u langs de mooie plekken van
de Brabantse Wal. Met een bezoek aan de

schitterende tuin van My Lily Cottage. Daarnaast krijgt u bij vertrek een mand met een
heerlijke lunch erin.
Mountainbiken

Onder begeleiding van een ervaren gids gaat
u 2 uur het bos in. Na een stevige rit kunt u
lekker ontspannen op het terras onder het
genot van een drankje. Ook geschikt voor de
onervaren mountainbikers.
Kijk voor meer info op www.fun4family.nl
Kiosk

Van 1 april tot 1 november kunt u bij de
kiosk terecht voor de broodjesservice, levensmiddelen, kranten, ansichtkaarten, ijs,
snoep, drinken, speelgoed, zonnebrillen en
gasflessen.
Kijk voor meer info op www.fun4family.nl

Bezoek ook onze speeltuin!
Met picknickbanken!
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TIPS VOOR UITSTAPJES
Bergen op Zoom

Bergen op Zoom behoort tot een van de oudste steden van Nederland. Smalle straatjes,
oude pleintjes en
eigenzinnige monumenten vertellen het verhaal
van een rijk en bewogen verleden, dat al meer
dan achthonderd jaar terug gaat. De historische
binnenstad vormt een uniek decor voor leuke
winkeltjes, cafeetjes en sfeervolle restaurants.
Winkelen, lekker eten en drinken, cultuur opsnuiven of één van de vele evenementen meepakken? Het kan allemaal in de 800 jaar oude
bruisende binnenstad van Bergen op Zoom.
En voor wie meer de rust wil opzoeken, biedt
de gevarieerde natuur in Bergen op Zoom alle
ruimte. Laat je verrassen door de vele mogelijkheden!
Stadspaleis het Markiezenhof:
Het pareltje van Bergen op Zoom is Het Markiezenhof, het voormalige woonpaleis van de
heren en markiezen van Bergen op Zoom. Ga
op avontuur door dit uitgestrekte paleis met
zijn vele zalen, kamers, galerijen, traptorens,
binnenplaatsen en tuinen, en u krijgt een goed
beeld van de geschiedenis van stad en regio.

STEDENTRIPS

Maak ook kennis met het Kermismuseum, gevestigd in het Markiezenhof.
Steenbergsestraat 8, Bergen op Zoom
open dinsdag tot zondag 11.00-17.00 uur
Tel. 0164-277077
Rondom de Grote Markt zijn er nog meer fraaie
monumenten te zien: de Sint Gertrudiskerk,
stadsschouwburg de Maagd en het monumentale stadhuis.
De Gevangenpoort:
De Gevangenpoort, ook wel Lievevrouwepoort genoemd, is het oudste monument van
Bergen op Zoom uit de 14e eeuw. Het is het
enige onderdeel wat nog overeind staat van de
stadsmuur. Permanent is er een expositie over
archeologie te bezichtigen. Aan de hand van
een grote maquette (2x1 meter) wordt uitgelegd wat er komt kijken bij de archeologisch
onderzoek: het graven, het onderzoeken van
sporen, het tekenen etc.
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Escape the Gate
Je daalt de smalle wenteltrap af naar beneden,
daar waar de muren anderhalve meter dik zijn.
Je komt uit op een vergeten cel met een zware,
houten traliedeur. Tussen de spijlen door zie je
opgestapelde spullen: stoffig en oud, heel oud.
Hier is duidelijk al jaren niemand meer geweest. Van wie waren die spullen? De cipiers?
Gevangenen? Niemand weet het. Even twijfel
je nog om binnen te stappen. In deze toren zijn
immers 450 jaar lang mensen opgesloten in
afwachting van hun vonnis. Kom jij er nog wel
uit?
Escape the Gate speel je met 2 tot 5 personen.
Het spel duurt 60 minuten, plus een kwartier
vooraf met speluitleg en een kwartier erna voor
vragen en het schieten van ontsnappingsfoto’s!
Je boekt dus een tijdslot van 90 minuten.
Leeftijd: Vanaf 16 jaar. Gemotiveerde, nieuwsgierige kinderen van minimaal 9 jaar mogen
onder begeleding van een volwassene ook
deelnemen. Daarbij geldt: maximaal 1 kind per
volwassen speler.
http://www.gevangenpoortboz.nl/het-spel
Lievevrouwestraat 60, Bergen op Zoom
Tel. 0164-234377

Shoppen in Bergen op Zoom:
Bergen op Zoom is een stad waar shoppen en
geschiedenis hand in hand gaan. In de historische binnenstad treft u een bruisend winkelhart waar het heerlijk shoppen is. Een compact en autovrij gebied met een aantrekkelijk
winkelaanbod. Winkeltjes met een bijzonder
aanbod en de bekende ketenbedrijven zijn aanwezig. Tussendoor even genieten op een van
de gezellige terrassen, of binnen in een café, is
een aangename onderbreking van de dag. De
stad biedt voldoende parkeergelegenheid en u
hoeft met uw inkopen niet ver te lopen. Iedere
eerste zondag van de maand is het koopzondag
in Bergen op Zoom. Op veel van deze koopzondagen vinden leuke activiteiten plaats en is het
gratis parkeren in de stad.
Openingstijden winkels

Maandag 11.00/13.00 tot 17.30 uur
Dinsdag t/m vrijdag 09.30 tot 17.30 uur
Zaterdag 09.30 tot 17.00 uur
Koopavond vrijdag tot 21.00 uur
Koopzondag iedere 1ste zondag van de maand
van 12.00 tot 17.00 uur

Kijk ook op www.vvvbrabantsewal.nl/brabantse-wal/bergen-op-zoom
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Antwerpen

Antwerpen – precies wat je van een stad verwacht: hartverwarmend en ongekunsteld, maar ook
levendig en kosmopolitisch; een stad om in te wonen en gezegend met oogstrelende architectuur, chique winkels, imposante monumenten, jazzy clubs, bezielde kunstwerken, cafés waar het
bier rijkelijk vloeit, en restaurants waar je van de heerlijkste Belgische en multiculturele gerechten
kunt genieten. Antwerpen – thuisstad van de Vlaamse barokschilder Rubens; niet alleen rijk aan
markante musea, pittoreske galerijen, gebeeldhouwde straten en architecturale parels, maar ook
doorweven met verkwikkend groen en rustgevende plekjes. Cultuur, geschiedenis, een bruisend
nachtleven en winkels van wereldklasse liggen binnen handbereik, want de stad is via de lucht,
het spoor, de weg en zelfs het water gemakkelijk te bereiken.
Antwerpen heeft een aantrekkelijk en goed bewaard zestiende en zeventiende eeuwse historisch centrum. U kan 23 beschermde stadsgezichten en bijna 1 000 monumenten ontdekken en
bewonderen. Antwerpen is een stad aan de Schelde, een wereldhaven, een stad met een rijke
geschiedenis, een internationaal diamantcentrum en een gekende modestad. Antwerpen – een
wereldstad in zakformaat.

Hoe kom ik in Antwerpen?
Met de trein
Een goedkope manier om naar Antwerpen te
reizen is via station Essen, net over de grens bij
Huijbergen. Hier kan de auto gratis geparkeerd
worden en de kaartjes kosten een stuk goedkoper dan vanuit Nederland, zeker als je in het
weekeinde of met jonge kinderen reist.
16

Er zijn redelijk wat Roosendalers die deze truc
kennen, het is daarom vaak erg druk met parkeren bij het
station. Let wel op dat de auto op een juiste
manier geparkeerd wordt, want rondom het
station zijn er ook een paar beperkingen en
verboden omtrent het parkeren.
Vanuit Familyland is Essen het dichtstbijzijnde
Belgische treinstation.

Contact: NMBS/SNCB,
Koningin Astridplein 27, Antwerpen.
Infolijn: +32 25282828
Met de auto
Vanuit Familyland:
Volg de route terug naar Hoogerheide en neem
vanaf de rondweg de snelweg A58 richting
Vlissingen. Bij de splitsing A58 / A4 pakt u de
A4 richting Antwerpen. Deze weg gaat in België over in de A12.
Volg dan Antwerpen-Centrum (Merksem), uitrit
1.
Blijf Antwerpen-Centrum volgen; u rijdt achtereenvolgens langs de Groenendaallaan en Noorderlaan die aansluit op de brede boulevard Italiëlei.

Parkeren in Antwerpen
Een groot deel van Antwerpen centrum is
autovrij. Het is dan ook aan te raden om uw
auto te parkeren en vervolgens te voet of met
het openbaar vervoer verder te gaan. De meeste bezienswaardigheden liggen niet zo ver bij
elkaar vandaan en zijn te voet makkelijk bereikbaar.
In het centrum van Antwerpen geldt betaald
parkeren van 09.00-22.00 uur. De maximale
parkeerduur is beperkt tot 3 uur. Buiten het
centrumgebied kunt u wel onbeperkt parkeren
en ook goedkoper.
Antwerpen is onderverdeeld in een aantal
parkeerzones:

Voor bestemming historisch centrum:
volg op de Italiëlei de eerste straat rechts (=
Koekensgracht) en vervolgens rechtdoor de
Ankerrui, Oude Leeuwenrui en Brouwersvliet.
Aan het tweede verkeerslicht rijdt u links de
Scheldekaaien op.
Voor bestemming Meir – Centraal Station –
Zoo:
blijf de boulevard (Leien) volgen.
Transport in de stad
Antwerpen kunt u gemakkelijk te voet verkennen. Ongeveer 20% van het historisch centrum
is verkeersvrij en tijdens de vele zomerse evenementen hebben wandelaars helemaal voorrang. Een andere manier om de stad eenvoudig
te doorkruisen is met de tram of bus van de
Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn.
Voorverkooppunten: krantenwinkel, supermarkt, Toerisme Antwerpen (enkel dagpas en
lijnkaart) automaten aan de haltes.

Rode zone
Van maandag tot en met zaterdag, 9 tot 22 uur.
€ 1,60 voor het eerste uur
€ 2,70 voor het tweede uur
€ 3,80 voor het derde uur
Maximum 3 uur parkeren
Groene zones
Van maandag tot en met zaterdag tussen 9 tot
19 uur.
In zones met avondparkeren (bv. Zurenborg en
Zuid) tussen 9 en 22 uur. (lichtgroen)
€ 0,70 voor het eerste uur
daarna € 1,10 per uur
Maximum 10 uur parkeren
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De beste Antwerpen-tips
Wat kun je zien en doen in Antwerpen? De
Antwerpse Dierentuin kent iedereen wel, net
als het Rubenshuis en de winkelstraat de Meir.
Maar de stad Antwerpen heeft heel veel meer
te bieden.
Om toeristen die Antwerpen een bezoekje willen brengen een handje te helpen bij het kiezen
van leuke dingen om te bekijken of te ervaren
hebben wij een overzicht gemaakt van leuke
dingen om te doen en mooie dingen om te zien
in Antwerpen.
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Deze lijst kunt u vinden op:
www.allesoverantwerpen.nl/zien-en-doen/
Nog meer nuttige sites:
www.steden.net/belgie/antwerpen
www.antwerpenvoorbeginners.nl
www.antwerpen-top10.nl
http://www.antwerpentoerisme.nl/

TIPS VOOR UITSTAPJES

natuur

Waar Brabant Zeeland kust...

Op de grens van Brabant en Zeeland ligt de
Brabantse Wal, één van de drie Landschappen
van Allure in Noord-Brabant. Een gebied waar
natuurschoon, monumenten en culturele evenementen met elkaar verweven zijn.
Uniek landschap
De Brabantse Wal is een zandplateau dat zich in
het uiterste westen van de provincie Noord-Brabant, uitstrekt van de Belgische grens in het
zuiden tot aan Steenbergen in het noorden en
tot de Wouwse Plantage in het oosten. Het
gebied valt op door een grote verscheidenheid
in landschappen. Het glooiende terrein van de
Brabantse Wal klimt bij Woensdrecht tot wel
20 meter boven zeeniveau en dit levert fraaie
vergezichten op. Na het klimmen gaat het landschap plots weer over in de uitgestrekte polders
rond Steenbergen, de wateren van de Zeeuwse
delta en de bossen van de Wouwse Plantage.
De uitgestrekte bossen rondom Woensdrecht
zijn een waar eldorado voor fietsers en wandelaars. De fiets- en wandelknooppuntensystemen staan garant voor vele kilometers fiets- en
wandelplezier. Een combinatie met een van de
culinaire arrangementen maakt uw dag compleet!

Ook de waterrecreant komt ruimschoots aan
bod. Steenbergen kent goed uitgeruste jachthavens die vanuit Zeeland en Zuid-Holland
prima bereikbaar zijn. De toegang vanaf het
Volkerak tot de Steenbergse Vliet via het idyllisch aandoende sluizencomplex Benedensas is
uniek. De aansluiting op het vaarroutenetwerk
biedt de waterrecreant fantastische mogelijkheden om de Brabantse Wal vanaf het water te
verkennen.
Wilt u cultuur proeven, funshoppen, culinair
genieten of actief bezig zijn? Dan is de Brabantse Wal dé streek voor u. Ook voor kinderen zijn
er volop mogelijkheden op de Brabantse Wal.
Ervaar het zelf!

19

Kalmthoutse Heide
Grenspark de Zoom

Aan weerszijden van de Belgisch- Nederlandse
grens ligt een aaneengesloten brok natuur van
60 km²
Het is een landschap van heide, vennen en
landduinen waar broedvogels als boomleeuwerik, nachtzwaluw en zwarte specht thuis
zijn. Het maakt deel uit van het Natura 2000
– netwerk, dat in heel Europa de belangrijkste
natuurgebieden op duurzame wijze wil beschermen.

Wat is er te zien?
Het Natuureducatiecentrum De Vroente is de
onthaalpoort voor het Vlaams natuurreservaat
De Kalmthoutse Heide en het Grenspark De
Zoom – Kalmthoutse Heide. Je kan er terecht
voor informatie over het natuurgebied, een
wandel- of fietskaart en het bezoeken van de
permanente tentoonstelling over heide. De
wandel- en fietskaart zijn ook te verkrijgen op
de receptie van Familyland.

Grenspark toegankelijk van zonsopgang tot
zonsondergang.
Natuureducatiecentrum de Vroente:
Het is ook een onvervangbare ademruimte
maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
voor zovele mensen: trouwe of toevallige bezaterdag, zon- en feestdagen van 14.00 tot
zoekers, van dichtbij of verder weg. Het ervaren 17.00 uur
van een natuurlijke omgeving is in onze verste- Jaarlijkse sluiting Natuureducatiecentrum de
delijkte landen niet alleen lichamelijk maar ook Vroente: van 25 december t.e.m. 1 januari.
geestelijk een verademing. Voor wie met open
Een wandelkaart is verkrijgbaar bij de receptie.

zintuigen het gebied intrekt, is er eindeloos
veel te ontdekken en te beleven.
Het Natuureducatiecentrum De Vroente ligt in
het Vlaams natuurreservaat De Kalmthoutse
Heide, een gevarieerd heidelandschap op zandduinen, dat deel uitmaakt van het grensoverschrijdend natuurgebied ‘grenspark De Zoom
– Kalmthoutse Heide’.
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TIPS VOOR UITSTAPJES
VVV

Bij de receptie van de Blauwe Pauw (bij de
Volksabdij) is een VVV agentschap gevestigd.
Hier kunt u terecht voor fiets- en wandelroutes, knooppuntenkaarten en folders van attractieparken zoals de Efteling, Beekse Bergen etc.
Het hoofdkantoor VVV Brabantse Wal is gevestigd in Bergen op Zoom,
Kortemeestraat 19, 4611 TL Bergen op Zoom,
tel. +31 (0) 164 27 74 82, info@vvvbrabantsewal.nl
Nederland

Voor de kinderen....
Monkey Town Halsteren
Langstraat 5, 4661 SE Halsteren
Telefoon: 0164-851888
Tijdens openingstijden telefonisch bereikbaar.
Binnen- en buitenspeeltuin.
www.monkeytown.eu/bergenopzoom
Speelboerderij den Scherpenberg
Familie Sommers
Scherpenbergsebaan 53
4715 SK Rucphen
Tel. 0164-342478
www.denscherpenberg.nl
Speelboerderij de Vossenberg
Tilburgsebaan 42, Gilze
Tel. 0161-456686
De speelboerderij bestaat uit een binnenspeeltuin van 800 vierkante meter met een mooie
grote klimkooi voor de allerkleinsten onder ons.
www.devossenberg.net
Recreatiepark De Stok
De Stok, Roosendaal
Met o.a. outletcentrum Rosada, kartbaan,
zwembad, binnenspeeltuin Balleland en indoor
Skydive.
www.recreatieparkdestok.nl

adressen

Splesj
Oude Antwerpsepostbaan 81b, Hoeven
Tel. 0165-504254
Dit buitenzwembad bij Bosbad Hoeven is
ongeveer 30 minuten rijden, maar beslist een
aanrader! Zeker voor de kinderen die al in het
bezit zijn van de nodige zwemdiploma’s en van
glijbanen houden. In binnenspeeltuin Bubbels
zijn metershoge klimtorens met touwbruggen,
kruipgangen, springkussens, glijbanen en vele
andere uitdagende en veilige speelelementen.
Speciaal voor de allerkleinsten is er ook een
peuterhoek.
Klimbos Brabantse Wal
Een unieke mix van avontuur en natuur. Met
zes verschillende klimroutes, oplopend in
moeilijkheidsgraad en hoogtes van 0,5 tot
maar liefst 10 meter, biedt Klimbos Brabantse
Wal mogelijkheden voor bijna iedereen. Verleg
grenzen en voel de adrenaline stromen Met
meer dan 85 bruggen, netten, lianen en tokkelbanen is Klimbos Brabantse Wal een fantastische belevenis in de fijne buitenlucht van een
prachtig bosgebied. Een bezoek aan Klimbos
Brabantse Wal duurt maximaal drie uur en na
afloop kun je nagenieten onder het genot van
een drankje of een ijsje.
Klimbos Brabantse Wal ligt bij Stayokay Bergen
op Zoom aan de Boslustweg 1.
Het Klimbos is in de periode 1 mei tot 1 november dagelijks geopend van 12.00-18.00
uur. In weekenden, schoolvakanties en tijdens
feestdagen zijn de openingstijden van 10.0018.00 uur. Tel. 088-5546636
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Overig...
Fort de Roovere - Buitenlust
Tussen Bergen op Zoom en Halsteren ligt natuurgebied Fort de Roovere, één van de restanten van de zeventiende eeuwse verdedigingslinie. In het schilderachtige natuurgebied zijn de
grachten en aarden wallen van dit voormalige
fort nog goed te zien. Het aangrenzende gebied Buitenlust is eveneens voor wandelaars
opengesteld.

Landgoed Mattemburgh
Landgoed Mattemburgh ligt ten zuiden van
Bergen op Zoom en is eigendom van Brabants
Landschap. Het oudste bosreservaat van ons
land, waar al ruim 100 jaar geen onderhoud
meer plaats vindt maakt onderdeel uit van
het landgoed. Rond het landhuis ligt een park,
waarin twee tuinstijlen zijn vertegenwoordigd: de ‘speelse’ Engelse Landschapsstijl en
de ‘strenge’ Franse of Formele Stijl. De Landschapsstijl wekt de illusie van een rivierdallandschap. Verspreid in de gazons staan boomgroepen en solitaire bomen. Op een kunstmatige
heuvel staat een wit theehuis, vanwaar drie
zichtassen lopen. Het gazon wordt doorsneden
door een slingerende, als het ware meanderende vijver. In de Franse tuin wordt tot uitdrukking gebracht dat de mens controle heeft over
de natuur. De ijskelder onder het theehuis en
de bunkers in het bos vormen de belangrijkste winterverblijfplaats voor vleermuizen in
West-Brabant.
Er zijn 2 wandelroutes uitgezet door het bosgebied. De Franse tuin en Orangerie Mattemburgh zijn vrij toegankelijk. De Engelse
tuin en het parkbos zijn niet vrij toegankelijk.
Toegangskaartjes zijn te koop bij de orangerie
waar tegenwoordig een horecagelegenheid is
gevestigd.
Beukendreef, Hoogerheide
www.orangeriemattemburgh.nl
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Kasteelpark Ravenhof - Moretusbos
Kasteeltuin Ravenhof is gelegen in het Moretusbos. Het Moretusbos heeft veel mooie
laantjes, hoogteverschil, verre doorkijken,
wandelpaden, terrassen en symmetrische
“sterrenbosjes” Het Kasteelpark bestaat uit
kasteel Ravenhof, theehuis De Gloriëtte, het
centrale parkgebied, de landschapstuin en het
Moretusbos. U vindt het gebied aan het einde
van de Canadalaan in Putte. Deze straat vormt
de grens tussen Nederland en België. Op het
landgoed zijn diverse wandelroutes en een
fietsroute uitgezet. Rondleidingen zijn mogelijk
na telefonische afspraak.
Tel. 0164-277482.

Tuinen & Arboretum Landgoed de Hertgang
Klaverblokken 18, Halsteren
Tel. 06-25006919
De Hertgang is gelegen op de Brabantse Wal
die hier 12 meter hoog is. Dit levert prachtige
vergezichten op. Het heeft een grote verscheidenheid aan in- en uitheemse bomen, struiken
en vaste planten. Aan de hand van een wandeling verkent u het terrein. Er is meestal iemand
aanwezig, maar belt of mailt u vooraf even om
zeker te zijn dat u toegang krijgt.
www.hertgang.nl
Bezoekerscentrum de Kraaijenberg
Geniet van het prachtige natuurgebied de
Kraaijenberg. Een heuvel van de Brabantse
Wal, die zich bevindt tussen de spoorlijn en
de Oosterschelde. Maak een mooie wandeling
en begin je bezoek bij het bezoekerscentrum

De Kraaijenberg. Hier kun je bijvoorbeeld de
uitkijktoren van twintig meter hoog beklimmen
voor een geweldig uitzicht
Bezoekerscentrum de Kraaijenberg is gelegen
aan het Markiezaatsmeer. Het heeft een permanente tentoonstelling over het Markiezaatsmeer en Landgoed Mattemburgh. Iedere 2e
woensdagmiddag van april t/m oktober zijn er
activiteiten voor jong en oud
Fianestraat 21, Bergen op Zoom
Tel. 0164 – 235210
Openingstijden: woensdag en zondag van
12.00-16.00 uur in de winter alleen op zondag

Benzinepomp
Tinq, Middenweg 2 Hoogerheide
De Meeuw (met shop), Plesmanlaan 2
Hoogerheide
Bushalte
Richting Bergen op Zoom neemt u lijn 104 of
105. U vindt een halte aan de Putseweg. Kijk
voor meer
informatie op www.9292.nl
Geldautomaat
ABN Amro, Raadhuisstraat 133 Hoogerheide
ING, Hof van Holland 2 Hoogerheide
Rabobank, Raadhuisstraat 79 Hoogerheide
In de Albert Heijn supermarkt is tevens een
geldautomaat, Huijbergseweg 21 Hoogerheide)
Koopavonden
Hoogerheide, donderdag tot 20:00 uur
Bergen op zoom, vrijdag tot 21:00 uur
Markten
Woensdag
Putte 08.00-12.00 uur
Breestraat

Vissen
In Bergen op Zoom en Steenbergen kan en
mag op verschillende plaatsen gevist worden.
Voor het vissen gelden wel enkele regels. Naast
de sportvisakte, die door de overheid wordt
uitgegeven, heeft in principe iedere visser een
schriftelijke vergunning nodig van diegene
die het visrecht bezit of huurt. De sportvisakte is verkrijgbaar bij het postkantoor of een
post-servicepunt. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met VVV Brabantse Wal, tel.
0164-277482 of VVV-agentschap Steen bergen, tel. 0164-566533.
Vergunningen Spuiboezem en Bufferbekken
zijn verkrijgbaar bij de receptie.
Stranden
Oesterdam en Speelmansplaten met grasstrook
en speelzand (bij de snelweg onder het viaduct door rijden en dan Tholen volgen). Grotere Badplaatsen zoals Vlissingen, Zoutelande,
Dishoek enz. komt u tegen als u de snelweg op
gaat richting Vlissingen en vervolgens de borden volgt.

Donderdag
Bergen op Zoom 09.00-16.00 uur
Westelijk gedeelte van de Stationsstraat, Van
der Rijtstraat, Korenbeursstraat en Wouwsestraat tot aan Gouvernementsplein.
Vrijdag
Hoogerheide 12.00-16.00 uur
St. Lucasplein
Supermarkten
Albert Heijn, Haviksberg Hoogerheide (geopend op zondag) (met Gall & Gall)
Albert Heijn, Huijbergseweg 21, Hoogerheide
Aldi, Haviksberg, Hoogerheide
Jumbo, Raadhuisstraat 87, Hoogerheide (geopend op zondag)
In Putte zijn de supermarkten en winkels geopend
op zondag!
Taxi
Tel. 0164-674599
Treinstation
Bergen op Zoom, Stationsplein 1
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België

De Bakkersmolen
Sint Jansstraat 238, Essen-Wildert
Tel. 0032-3-6772667
Bakkersmolen met bakkerij, stoomtreintje, houten speeltuin, taverne en terras.
www.bakkersmolen.be
De Bosrust
Klein Horendonk 8, Essen
Tel. 0032-3-6770124
Staat bkeend als één van de gezelligste en
meest kindvriendelijke eetgelegenheden in de
verre omgeving. Met buitenspeeltuin, minigolf,
maïsdoolhof met taverne en terras.
www.bosrust.be
Karrenmuseum
Moerkantsebaan 48, Essen
Tel. 0032-3-6677390
Het museum beheert één van de grootst verzamelingen karren, wagens en koetsen van Vlaanderen.
www.karrenmuseum.be
Suske en Wiske Museum
Beauvoislaan 98, 2920 Kalmthout
De geesteskinderen van Willy Vandersteen,
Suske en Wiske, zijn wereldberoemd. In de villa
van de
striptekenaar werd in 1997 het Provinciaal
Suske
en Wiske - Kindermuseum geopend.
In het museum zijn allerlei aan de bekende strip
gerelateerde zaken te bezichtigen. Ook is er
aandacht voor
Vandersteen zelf.
Sidonia helpt de kleine bezoekers
graag op weg bij het museumparcours. In negen ‘werelden’
ontdekken ze door middel van
opdrachten waar bedenker
Willy Vandersteen zijn
inspiratie voor de stripverhalen
vandaan haalde.
Met een tekenblad vol
inspiratiebronnen gaan
de bezoekers daarna in het atelier
zelf een verhaal maken.
Het basisprogramma van drie uur omvat
het nieuwe museumparcours en een
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creatieve workshop.
Er zijn vier verschillende bezoeken mogelijk,
waarvoor gereserveerd moet worden. Zie de
site voor nog meer arrangementen en de actuele prijzen.
www.provincieantwerpen.be/aanbod/doe/
suske-en-wiske-kindermuseum.html
Zoo Antwerpen
Koningin Astridplein 26, Antwerpen
Tel. 0032-3-2024540
Parkeer uw auto op het station van Essen
(gratis) en koop een treinticket bij de balie. Op
zondag kunt u zéér voordelig met de trein mee.
De dierentuin bevindt zich op loopafstand van
het station.
www.zooantwerpen.be
Metropolis
Deze megabioscoop met maar liefst 24 zalen vindt u als u de snelweg oprijdt richting
Antwerpen. Daar neemt u afslag Merksem en
vervolgens afslag Antwerpen centrum. De films
in Metropolis draaien elke dag om 14.30 uur,
17.00 uur, 20.00 uur en 22.30 uur. Als u op
zaterdagavond naar de film wilt gaan, zorg dan
dat u ruim van tevoren aanwezig bent vanwege
de gigantische drukte. Groenendaallaan 394,
Antwerpen
Tel. 003235443600
www.kinepolis.be

Het MAS - Museum aan de Stroom
Op de Hanzestedenplaats, tussen de twee dok-        
ken prijkt het MAS, een “gestapeld” gebouw.     
Het MAS is fraai als gebouw, heeft een
schitterende collectie. Samengesteld uit een    
aantal museumboxen en wandelboulevard.
Een bezoek aan het museum is een indrukwekkende ervaring, neem er de tijd voor.
De Wandelboulevard (vrij toegankelijk)
met op elke verdieping een andere, verassende
kijk op de omgeving, brengt je uiteindelijk tot
op het dakterras. Met een uitzicht over stad,
Schelde en haven om van achterover te vallen.
Hanzestedenplaats 1, Antwerpen
Tel. 003233384400
Open dinsdag tot zondag 10.00-17.00 uur
gesloten op maandag en feestdagen
Wandelboulevard en panorama
open dinsdag tot zondag 9.30-22.00 uur
Polderdorp Lillo
Het polderdorp Lillo is een groene oase van
rust midden in de drukke Antwerpse haven.
Je ziet er nog vele restanten van het verleden:
herinneringen aan een vissershaventje en militaire bolwerken. Je kunt er prachtige wandelingen maken, met of zonder gids.

Vanaf Pasen tot einde september, bestaat
ook de mogelijkheid om in de weekeinden de
Schelde te kruisen naar het polderdorp Doel
met een gratis veerdienst.
Markten
Zondag van 08.00-13.00 uur op de Oude
Vaartplaats, het Theaterplein, het Arsenaalplein, de Graanmarkt, het Torenplein en de
Tabaksvest is de welbekende vogeltjesmarkt in
Antwerpen.
Bij adressen!
Overdekt shoppen
Een paar kilometer buiten Antwerpen bevindt
zich in de plaats Wijnegem het Wijnegem
Shopping Center, een groot overdekt winkelcentrum. Zeker de moeite waard om een dagje
te bezoeken.
Turnhoutsebaan 5, Wijnegem
Openingstijden:  Maandag tot zaterdag: 09.0020.00 uur / vrijdag tot 21.00 uur
Treinstation
Essen (België), Spoorwegstraat 2
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STREEKPRODUCTEN
Hieronder treft u een overzicht aan van de
lokale producten en souvenirs voor zover
die momenteel bekend zijn bij de gemeente
Woensdrecht.
Brabantse Wal Asperge (AAA)
Is een erkend streekproduct en onderscheidt
zich in smaak van andere asperges door een
licht zilte smaak. Deze smaak is ontwikkeld
door de combinatie van het zuivere grondwater
van de Kalmthoutse Heide dat ondergronds
uitloopt in de richting van Zeeland en de zilte
zeelucht die vanuit Zeeland over de Brabantse
Wal waait bij westenwind. Tijdens het aspergeseizoen kunnen bewoners en bezoekers aan de
Brabantse Wal genieten van dit culinaire hoogtepunt.
Gedurende het aspergeseizoen te verkrijgen bij
de deelnemende aspergetelers in de regio.
www.brabantsewalasperges.nl

verkoopadressen

weervisserij te maken zodat u kan zien hoe de
ansjovis wordt gevangen. informeer voor de
mogelijkheden bij VVV Brabantse Wal.
Brabantse Wal Notenlikeur
Deze is verkrijgbaar via de website van
Horstink Wijnwinkel.
horstinkwijn.nl
Woensdrechtse Wallekes
Dropjes in speciaal blikje, gemaakt door de
plaatselijke dropfabrikant.
Verkrijgbaar bij:
Hoogerheide, Primera Niels van Elzakker
Huijbergen, camping Costa Kabrita
Ossendrecht, snoepwinkel Het Zoete Rijk
Ossendrecht, hotel Dekkers
Woensdrecht, boerderijwinkel Beijaartshoeve
Woensdrecht kruidenbitter
Hoogerheide, Gall & Gall
Bieren
Brabantse Walbier
Diverse slijters en horecagelegenheden
Abdij-bieren
Drie nieuwe bieren met de namen Dreijhop,
Stout en Saison. Het bier is gebrouwen in een
brouwerij in
Beerzel in België.
Ossendrecht, Volksabdij
Hoogerheide, Gall & Gall

Aardbei
Maakt het trio compleet. Door de zoete, milde
smaak wordt de aardbei vaak verwerkt in het
nagerecht van het AAA-menu

Ansjovisvisserij
Na het verdwijnen van de ansjovisvisserij op
het tegenwoordige IJsselmeer is de Oosterschelde de laatste plek in Nederland waar nog
Ansjovis wordt gevangen. Uniek is ook de wijze
waarop. Weervisserij heet het officieel. De
vissers werken met weren, V-vormige houten hekwerken waar de vis nietsvermoedend
inzwemt. In de maanden mei tot en met begin
juli is het mogelijk om een boottocht naar de
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Sigaren Wapen van woensdrecht
Hoogerheide, Primera Niels van Elzakker
Sigaren Putse Grenspaaltjes
Putte, Tabaksspeciaalzaak Prins
Putse Jan Hagel (koekjes)
Putte (B), bakkerij Jacobs
Putse Jan Hagel
(grote koek, alleen verkrijgbaar in september
met Putse kermis)
Putte, bakkerij Gerritsen
Geitenkaas, -melk en -ijs
Huijbergen, geitenhouderij Costa Kabrita

Karnemelk, yoghurt, kwark, roomijs, vla, kaas,
kruidenkaas en diverse geschenken
Hoogerheide, kaasboerderij De Zuidgeest
Honing
Hoogerheide, huisverkoop o.a. Flemingstraat 8
Huijbergen, huisverkoop Vossenholstraat 16
Ossendrecht, huisverkoop
Abdijthee
Ossendrecht, Volksabdij OLV ter Duinen
Gedistilleerd
(bijvoorbeeld Ostrechts Kruijebitterke, Wal- en
Scheldebier, Woensdrechts Kruidenbitter en
Woensdrechts Koffiemaatje)
Hoogerheide, Gall & Gall
Wilhelmietensoep, WAL-menu
Ossendrecht, restaurant Jagersrust
Ossendrecht, Volksabdij OLV ter Duinen
Mok met tekst ‘Hoogerheide’
Hoogerheide, Primera Niels van Elzakker
Kalenders
Huijbergen, Wil de Jong, Demerstraat 11
Hoogerheide, Namiro, Huijbergseweg 12
Hoogerheide, Primera Niels van Elzakker

Historisch boek
Diverse boeken over de (historie van de) Zuidwesthoek
Hoogerheide, Primera Niels van Elzakker
Huijbergen, Wil de Jong, Demerstraat 11
Ossendrecht, bakkerij Wilbrink
Putte, speelgoedwinkel Koolen-Lint
Woensdrecht, Antiek De Neuzerij
Ansichtkaarten (o.a. speciale ansicht Brabantse
Wal)
Hoogerheide, Primera Niels van Elzakker
Hoogerheide, Albert Heijn
Huijbergen, Spar supermarkt Heijboer
Huijbergen, camping Costa Kabrita
Woensdrecht, boerderijwinkel Beijaartshoeve
Manden met streekproducten/souvenirs
Woensdrecht, boerderijwinkel Beijaartshoeve

STREEKBELEVING
speciale aanrader

Whisky Four
Officieel geen streekproduct,
maar wel een streekbeleving!
Een whisky speciaal gebrouwen uit vier blends Schotse whisky voor Gall & Gall
Hoogerheide.
De whisky is genoemd naar
het demonstratieteam van de
vliegbasis Woensdrecht
Whisky Four van vroeger.
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PARKREGLEMENT

Nachtregister

Familyland is verplicht in verband met
calamiteiten om een actueel nachtregister bij te
houden. Alle gasten en bezoekers dienen zich
daarom bij aankomst bij de receptie te melden. Bij vertrek of wisseling van collega’s in de
accommodatie dient u dit te melden.
Van alle gasten dienen wij naam en woonplaats
te kunnen overleggen. U kunt dit ook mailen
naar recreatie@familyland.nl

Gedragsregels
•
•

•
•
•

•

•
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Iedere gast verblijvend op park Familyland
dient maatschappelijk aanvaardbaar gedrag
te vertonen.
Het gebruik van en dealen van drogerende middelen op het park is ten strengste
verboden. Indien bezit wordt geconstateerd
zal de desbetreffende persoon (personen)
onmiddellijk van het park worden verwijderd en de toegang tot Familyland worden
ontzegd.
Openbare dronkenschap op het park is ten
strengste verboden.
Muziek is (buiten de tijden van de nachtrust) toegestaan, mits die niet hoorbaar is
voor andere gasten van het terrein.
Huisdieren zijn toegestaan, mits zij zijn aangemeld en geen overlast veroorzaken en
aangelijnd zijn. Uitwerpselen behoren door
de eigenaar van het huisdier te worden
verwijderd. Het uit laten dient te gebeuren
buiten het park.

Het is niet toegestaan om buiten uw
accommodatie (m.u.v. het terras) met
geopende flesjes of blikjes drank rond te
lopen.
Vissen is ten strengste verboden in de
vijvers op ons park. Dit is privéterrein. In

Bergen op Zoom of Steenbergen kan en
mag op verschillende plaatsen gevist worden. Voor het vissen gelden wel enkele
regels. Naast de sportvisakte die door de
overheid wordt uitgegeven, heeft in principe iedere visser een schriftelijke vergunning
nodig van diegene die het visrecht bezit of
huurt. De sportvisakte is verkrijgbaar bij de
Primera. Voor meer informatie over het verkrijgen van de vergunning kunt u contact
opnemen met VVV Brabantse Wal (0164277482) of vvv-agentschap Steenbergen
(0167-566533).

Parkregels

Open vuur en barbecueën
Barbecueën is toegestaan, evenals steengrillen
en gourmetten.  Plaats de barbecue in geen
geval op het gras en houd een emmer water bij
de hand. Het is verboden vuur te stoken op het
terrein. Mocht er code rood voor brandgevaar
afgegeven zijn, dan verzoeken wij u om niet te
barbecueën.
Roken is toegestaan in alle bungalows en villa’s.
In de slaapvertrekken en overige op alle brandgevaarlijke plaatsen is het niet toegestaan om
te roken.
Overlast
Tussen 22.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s
morgens (nachtrust) is het niet toegestaan lawaai voort te brengen dat voor overige gasten
hinder kan opleveren. Laat dus ook de motoren van auto’s niet onnodig draaien. Indien
de gebruiker(s) van de bungalow of villa de
verhuurder en omwonenden ernstige overlast
bezorgen kan het parkmanagement de beslissing nemen tot ontruiming van de bungalow of
villa over te gaan.
Parkeren
Parkeren is alleen toegestaan op de aangegeven plaatsen. Parkeren op doorgaande wegen,
in bermen of op het gras is niet toegestaan.
Het parkeren van vrachtwagens en bussen is
niet toegestaan achter de slagbomen.
Satelliet-schotels
Schotels mogen enkel geplaatst worden in
eigen tuinen. Het is verboden om schotels te

bevestigen aan het gehuurd of deze met buizen
in het gazon te bevestigen. Dit heeft al enkele
malen beschadigingen van ondergrondse leidingen veroorzaakt. Schotels op een standaard
zijn toegestaan.
Slagbomen
De slagbomen op het park dienen gebruikt te
worden zoals aangegeven op het park.
Per auto krijgt u bij de receptie een slagboomkaart waarmee u het terrein in en uit kunt
rijden.
Hiervoor dient u uw kenteken door te geven.
Er kan om uw legitimatiebewijs en/of kenteken
gevraagd worden. U dient dit kaartje ten allen
tijden te gebruiken om in- en uit te rijden, dus
ook wanneer de slagbomen geopend zijn. De
aan u uitgereikte slagboomkaart is alleen geldig
voor uw voertuig. Geef dit niet door aan andere
bestuurders van wie het pasje het niet doet of
wie geen pasje hebben. Dit blokkeert het systeem en dus ook uw pasje.
Snelheid
U dient zich op het park met uw voertuig aan
de maximale snelheid van 15 km/u te houden.
Indien wij constateren dat u deze maximale
snelheid overschrijdt, dan loopt u het risico
dat uw slagboomkaart wordt ingenomen en
dat daarmee de toegang tot ons park ontzegd
wordt.

Huisregels

Wij willen ons park in het belang van iedereen
graag ordelijk en netjes houden. Wij vragen u
vriendelijk, doch dringend het park, inclusief
uw eigen kavel schoon en netjes te houden.
Uw afval dient u in de daarvoor bestemde containers te deponeren. Er dient geen zichtbare
vuilnis en/of glaswerk rondom uw accommodatie aanwezig te zijn.
Hygiëne / schoonmaak
• Gebruik van bedlinnen, hoeslakens en kussenslopen is verplicht.
Eigen beddengoed is verboden.
• U bent verplicht de woning – met name de
badkamers – goed te ventileren.
• Bij eventuele tussenschoonmaken dient de
procedure tussenschoonmaak en vernieuwing van lakenpakket aangehouden te worden. Nieuwe lakenpakketten worden alleen
uitgereikt indien de bedden zijn afgehaald.

•

Tevens dient de accommodatie opgeruimd
te zijn, zodat de schoonmaak het werk kan
uitvoeren. Als dit niet is gebeurd, wordt het
extra werk in rekening gebracht.

Inventaris
Het is niet toegestaan om meubilair, denkend
aan bedden, kasten en tafels, te verplaatsen
naar andere plekken of andere vertrekken in de
accommodaties. Wanneer er sterke vervuiling
of vernieling van de bungalow/villa geconstateerd worden, worden de kosten doorberekend
aan de huurder. Dit geldt tevens voor de algehele inventaris.
Gebreken aan inventaris of schoonmaak dient
u binnen 2 uur na aankomst aan ons bekend te
maken zodat wij direct passende maatregelen
kunnen nemen.
Het is niet toegestaan om extra electrische
apparaten te plaatsen en te gebruiken (dit in
verband met de belasting van het spanningsnetwerk)!
Milieu en energiebesparing
Wij proberen zo zuinig mogelijk te zijn met
energieverbruik. Wilt u ons daarbij helpen? Dat
kan door bijvoorbeeld ’s avonds de gordijnen
te sluiten, ’s nachts of wanneer u uw bungalow verlaat de thermostaat van de verwarming
lager te zetten en/of het licht uit te schakelen.
Schade
Familyland accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor:
• Diefstal, verlies of schade, van welke aard
dan ook, tijdens of ten gevolge van een
verblijf op het park.
• Ongevallen en/of verwondingen van personen tijdens of ten gevolge van een verblijf
op het park.
• Het onklaar geraken of buiten werking
stellen van technische apparatuur en het
uitvallen of sluiten van voorzieningen op
het park.
Bij beschadiging van eigendommen van het
park kunt u aansprakelijk worden gesteld.
• Eventuele schades en/of gebreken die bij
aankomst geconstateerd worden dienen
binnen 24 uur doorgegeven te worden bij
de receptie. Het is verboden zelf reparaties
uit te voeren aan het gehuurde object.
• Technische gebreken die tijdens het verblijf
29

•

optreden dienen gemeld te worden bij de
receptie van het park. Na 16.45 uur en in
het weekend hebben alleen zéér dringende
storingen voorrang.
Indien noodzakelijk onderhoud- en of
schoonmaakwerkzaamheden aan de accommodatie moeten worden verricht,
dient de bewoner hiervoor toegang tot het
gehuurde te verschaffen.

Verwarming
Bij vertrek naar uw werk of andere afspraken
buiten de deur dient de thermostaat bijgesteld
te worden naar 15 graden om zo hoge energiekosten te voorkomen. Mocht de verwarming
het niet doen, check eerst of alle warmwaterkranen goed dicht zijn.
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Wassen
Het wassen van kleding in de finse bungalows
is NIET toegestaan. De ondergrondse rioleringen op het park zijn hier niet tegen bestand
(o.a. door de resten waspoeder). Wij hebben
een wasserette op het park. U kunt voor de
wasmachine en droger muntjes kopen op de
receptie. Indien gewenst kunnen deze muntjes
op factuur worden gekocht. Dit moet schriftelijk aangevraagd worden door de hurende
partij. Het is verboden om waslijnen buiten of binnen te bevestigen (er is een droogrek in de woning
aanwezig).

