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KORTOM...

UW IDEALE VERBLIJFPLAATS
OP SCHOUWEN-DUIVELAND
ZO

B O E R E N- B O S

OMGEVING

Monumentenstad Zierikzee en de Oosterschelde
op vijf minuten van de camping. De stranden van
Schouwen-West op tien minuten.
Goes en Middelburg op een half uurtje, Neeltje
Jans, het Watersnoodmuseum en andere voorzieningen zijn allemaal binnen twintig minuten te
bereiken.

VINDT U ONS:

t N59 richting Zierikzee. Rotonde richting
Brouwershaven. Afslag Kerkwerve, juist voor u
het dorp inrijdt eerste boerderij rechts.
t N59, Zierikzee richting Haamstede, na 4 km
afslag Kerkwerve. Door het dorp heen, eerste
boerderij links.
t Vanuit Brouwershaven richting Serooskerke,
afslag Kerkwerve. Juist voor u het dorp inrijdt
eerste boerderij rechts.
t Tussen fietsknooppunt 92 en 93.

RecreatieBoerderij

Van Langeraad
Weelweg 3
W
4321 AH Kerkwerve
0111 412547
b.g.g.: 06 21624026
Fax: 0111 412547
e-mail: info@recreatievanlangeraad.nl
ad.nl
www.recreatievanlangeraad.nl
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RECREATIE- BOERDERIJ

VAN LANGERAAD
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OPENINGSTIJDEN
*Vanaf Pasen t/m eind september elke dag geopend:
maandag t/m zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur.
(tussen 12.00 en 13.00 uur even dicht)
Zondags geopend van 10.00 tot 12.00 uur.
U kunt voor 12.00 uur nog wel een visperiode van
6 uur aanvangen! Na 12.00 uur wordt zondags vis uitgezet.
*Vanaf oktober t/m Pasen woensdag en zondag
gesloten. De rest van de week geopend van 9.00
tot 12.00 uur. U kunt voor 12.00 uur nog wel een
visperiode van 6 uur aanvangen!Na 12.00 uur wordt
zondags vis ingezet.
Alles, bijvoorbeeld op andere tijden vissen,
is mogelijk, bel voor een afspraak!!

WWW.RECREATIEVANLANGERAAD.NL
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ZIET ONS BEDRIJF ER UIT:

Een forellenvisvijver
Een miniatuur stoomtrein
Een ruim populierenbos met wandel paden
Mini-camping 't Rond'Oekje
Caravan-/bootstalling
Een winkeltje met streekprodukten,
paling, forel en escargots.
In juli en augustus elke vrijdagmiddag vers
gerookte paling en forel
Barbecueplaatsen in
het bos (alleen op bestelling / afspraak)
Bos/tuinterras ’t ’Ofje
Boerenboscamping van Langeraad
Boer’nbosgolf (10 holes)
Viswedstrijden

t
t
t
t
tKofferbak verkoop (kijk op de site
voor exacte data)
t VVV Fietscafé & ANWB Fietsservicepunt
& Fietsers welkom

FORELLENVISVIJVER
De1hectaregrotevisvijver,metforellenenopkleinereschaalpaling,iseenuniekplekjemiddeninIFU
bos.Hengels(koopofhuur)enallebenodigdheden
omtevissenvindtuinonswinkeltje.

kunnen de kinderen in wagens achter een FDIUF
stoom-ofdiesellocomotiefNFFSJKEFO
Ookiserde”HogeBaan”,waarhelekleineminiatuurstoomtreintjesopkunnenrijden.
Het is plezier voor jong en oud (verjaardagsfeestjes, schoolreisjes)! Vraag naar de speciale
folder.

HET

BOS

De forellenvisvijver en de camping bevinden [JDI
ineen26hagrootpopulierenbos,waarinuheerlijk kunt wandelen. U komt de volgende TPPSUFO
tegen: haas, konijn, fazant, patrijs, buizerd, WBML 
blauwe kiekendief, specht, en ontelbare LMFJOF
vogels,enmetwatgelukzelfsreeën.
Bos met wandelpaden is aangesloten aan FFO
Boerenlandpad(3km)

DE

BOERENBOS-

CAMPING
OnzecampingIFFGU
mooiegroteQMBBUTFO
van225t/m400m
m2
omringddoorWFFM
FFM
groen.DecampingisWPPS[JFO
vanwater,elektra,kabeltv 
afvoer,sanitairpaaviljoen.ErJT
tevenseenwasruimteFO
eenbabyroom.
Erzijnseizoens-plaatsenvrij,vraaginfo!

MINICAMPING ’T ROND’OEKJE
Deminicampingheeftplaatsenvantenminste140
m2

DE

MINIATUUR STOOMTREIN

Inhetbosiseen350meterlangeminiatuur
spoorbaan aangelegd. De kinderen kunnen in IFU
seizoen zelf rijden op een echte elektrische miniatuurtrein.Alsdevrijwilligersvandestichtinger[JKO 

HET

WINKELTJE

InhetwinkeltjevindtueigenQSPEVDUFO
ambachtelijkgerookteenversepaling,palingGJMFU 
gerookte&verseforelenescargots,tevensstreekproducten.Leukalscadeau,kerstpakketofrelatiegeschenk.WezijndealervanMultiSmokerook
ovens.Vraagdefolder!

U kunt ook verse broodjes bestellen. In juli FO
augustuselkevrijdagversgerookteXBSNF
palingen/of(zalm)
forelzouitde
rookton.Tevenszijner
forelvisspullen en aaT
tekoop.
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ben
j ook
uu Wij WFS[PSHFO
eveneenskoudeenwarmebuffetten.DitBMMFTuiteraardalleenopafspraak.

BOS-/TUINTERRAS ’T ’OFJE
In een ambiance van natuur, groen, rust en ontspanning kunt u genieten van koffie, DBQQVDDJOP 
theeofietsandersmeteenZeeuwsebolusofroomboterappeltaartofeenbroodjepalingfilet.

Terwijlugenietvaneenkopjekoffie,kanuwe-bike
T
Terwijl
u geniet van een kopje koffie, kaan
ondertussen opladen
ondertussen
opladen (wel
(wel uw
uw lader
lader meenemen!).
m
Wijzijnstart-eneindpuntvoorEFmen- en ruiterroutes op Schouwen-Duiveland,maarookhalverwege uw route bent u welkom, u kunt VX paard
rustigevenaanbinden.

