
Inkopen doen. 

In Koudekerke kunt u terecht bij bakker Koppejan en de Em-Té 

supermarkt. (linksaf als u wegrijdt vanaf de camping, steeds 

rechtdoor en u komt ze allebei tegen.) 

In Vlissingen is een AH XL supermarkt aan de Gildeweg. Een 

alternatief op fietsafstand is winkelcentrum Paauwenburg aan de 

Hogendorpweg in Vlissingen (EmTé, Lidl, Kruidvat, bakkerij, slijterij 

etc) . ‘s Zondags kunt u voor vers brood vanaf 09.00 uur terecht bij 

de Spar in het Vebenabos, aan de duinen richting Vlissingen.  

Fietsen huren  

Fietsbedrijf Kluijfhout +31 (0)118 – 552653 

Kaapduinsewewg 14 A, Dishoek  (onder aan de duinen) 

Campingartikelen/gasflessen 

Clarijs campingshop +31 (0)118 – 596464 

Wilgenhoekweg 2, Serooskerke(W) 

Kampeercentrum Mechielsen +31(0)118-440100 

Gildeweg 35, Vlissingen 

Gamma, Govert Flincklaan 7, Vlissingen 

Internet 

Het Zuiderhoeve WiFi netwerk is vrij toegankelijk en dus  direct te 

gebruiken. Let op: het  verzenden van mail kan problemen geven als 

uw provider de mail weigert vanaf uw vakantieadres. Twee 

oplossingen: 1. Gebruik webmail om mail te versturen, bijv. via 

mail2web.com, Gmail of Hotmail. 2. Stel uw mailprogramma in om 

mail te verzenden via “mail.zeelandnet.nl” 

Recreatieruimte 

In de recreatie ruimte kunt u tafeltennissen, TV kijken, computeren, 

boeken lezen of omruilen. Ook liggen hier fietsroutes. 

Aankomst vanaf 13.00 uur. Bij aankomst a.u.b. melden en 

afrekenen. (PIN betaling is mogelijk) Op de dag van aankomst 

formulier nachtverblijfregister invullen en inleveren  in postbus 

toiletgebouw. 

Afrekenen. 

U kunt met PIN betalen. A.u.b. afrekenen minimaal 1 dag vòòr 

vertrek. 
 

Vertrek. Aub uw plaats uiterlijk om 11.30 uur schoon achterlaten.  

Tarieven per overnachting 

Zie http://www.zuiderhoeve.nl voor de actuele tarieven. 

Uitgangspunt is een basistarief waarin inbegrepen zijn: 

- de plaats 

- 1 auto 

- 10 A elektriciteit 

- 2 personen 

 

Kosten voor extra personen, extra auto’s,  logees, honden, gebruik 

vlonders etc.  worden aanvullend berekend.  

Buiten het hoogseizoen geldt een korting op het basistarief.  

 

Per persoon per overnachting  is Toeristenbelasting verschuldigd. 

(gemeente  Veere, EUR 1,30 per persoon per overnachting in 2020)  

 

 

 

 
 

Belangrijke informatie: 
Alarmnummer: 112  

Algemeen nummer politie +31 (0)900-8844 

Huisarts/apotheek Westzorg +31( 0)118-551231 

Duinstraat 16 b, Koudekerke 

Huisartsenpost Walcheren (24X7) +31 (0)900-1985 

Koudekerkseweg 86, Vlissingen 

Ziekenhuis Walcheren +31 (0)118 – 425000 

Koudekerkseweg 88, Vlissingen 

Tandarts H N A Picavet +31 (0)118 552660 

Brouwerijstraat 9, Koudekerke 

Dierenkliniek van der Wolf +31(0)118-466548 

Alexander Gogelweg 14, Vlissingen 

ANWB Wegenwacht +31 (0)800 - 0888 

Route Mobiel: +31 (0)800 - 0504 

Taxi Blaakman, Vlissingen: +31 (0)118 - 466006 

 

Boerderijcamping 

Zuiderhoeve 

 

 

 

✓ Ongedwongen 

✓ Natuurlijk 

✓ Kindvriendelijk 

✓ Sfeervol 

✓ Prima voorzieningen 

✓ Dichtbij het strand met al het nodige op 

fietsafstand 

 

 

Contact 

Boerderijcamping Zuiderhoeve 

Marijke Lieman, Sjaak Aarnoutse 

Dishoekseweg 28, 4371 NH Koudekerke NL  

tel. +31 (0)118-551354   info@zuiderhoeve.nl 

Bankrekening NL51 INGB 0003025017  (ING) 

t.g.v. I.D. Aarnoutse   BIC/SWIFT: INGBNL2A 

http://www.zuiderhoeve.nl  
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