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KORTOM...

UW IDEALE VERBLIJFPLAATS
OP SCHOUWEN-DUIVELAND
ZO

VINDT U ONS :

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

CAMPING
BOEREN-BOS

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.

RecreatieBoerderij

Van Langeraad
Weelweg 3
4321 AH Kerkwerve
T 06 21624026
e-mail: info@recreatievanlangeraad.nl
www.recreatievanlangeraad.nl

O PENINGSTIJDEN

Receptie & ’t Winkeltje
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*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 zondag en maandag
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!!

• Tussen fietsknooppunt 92 en 93.

L
L

WWW.RECREATIEVANLANGERAAD.NL
WWW.RECREATIEVANLANGERAAD.NL

ZO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZIET ONS BEDRIJF ER UIT :

Boerenboscamping van Langeraad
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
Boer’nbosgolf (10 holes)
Viswedstrijden

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

FORELLENVISVIJVER

De 1 hectare grote visvijver, met forellen en op kleinere schaal paling, is een uniek plekje midden in het
bos. Hengels (koop of huur) en alle benodigdheden
om te vissen vindt u in ons winkeltje.

kunnen de kinderen in wagens achter een echte
stoom- of diesellocomotief meerijden.
Ook is er de ”Hoge Baan”, waar hele kleine miniatuurstoomtreintjes op kunnen rijden.
Het is plezier voor jong en oud (verjaardagsfeestjes, schoolreisjes)! Vraag naar de speciale
folder.

HET

BOS

De forellenvisvijver en de camping bevinden zich
in een 26 ha groot populierenbos, waarin u heerlijk kunt wandelen. U komt de volgende soorten
tegen: haas, konijn, fazant, patrijs, buizerd, valk,
blauwe kiekendief, specht, en ontelbare kleine
vogels, en met wat geluk zelfs reeën.
Bos met wandelpaden is aangesloten aan een
Boerenlandpad (3km)

DE

BOERENBOS -

CAMPING

Onze camping heeft
mooie grote plaatsen
van 225 t/m 400 m2
omringd door veel
groen. De camping is voorzien
van water, elektra, kabel tv,
afvoer, sanitairpaviljoen. Er is
tevens een wasruimte en
een babyroom.
Er zijn seizoensplaatsen vrij, vraag info!

MINICAMPING ’ T ROND’ OEKJE

De minicamping heeft plaatsen van ten minste 140
m2.

DE

MINIATUUR STOOMTREIN

In het bos is een 350 meter lange miniatuur
spoorbaan aangelegd. De kinderen kunnen in het
seizoen zelf rijden op een echte elektrische miniatuurtrein. Als de vrijwilligers van de stichting er zijn,

HET

WINKELTJE

In het winkeltje vindt u eigen producten:
ambachtelijk gerookte en verse paling, palingfilet,
gerookte & verse forel en escargots, tevens streekproducten. Leuk als cadeau, kerstpakket of relatiegeschenk.We zijn dealer van Multi Smoke rook
ovens. Vraag de folder!

ovens. Vraag de folder!

U kunt ook verse broodjes bestellen. In juli en
augustus elke vrijdag vers gerookte warme
paling en/of (zalm)
forel zo uit de
rookton. Tevens zijn er
forelvisspullen en aas
te koop.

B ARBECUEN

U kunt gebruik maken
van de barbecueplaats
in o
ons bos/tuinterras
't'Ofje, ook voor grote
groepen
en
bedrijfsfeesten. Voor
bed
groepen, familie- en bedrijfsfeesten hebben wij ook ruimte in onze schuu
schuur. Wij verzorgen
eveneens koude en warme buffetten. Dit alles uiteraard alleen op afspraak.

B OS -/TUINTERRAS ’ T ’O FJE
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In een ambiance van natuur, groen, rust en ontspanning kunt u genieten van koffie, cappuccino,
thee of iets anders met een Zeeuwse bolus of roomboterappeltaart of een broodje palingfilet.

-t
,
-

T
Terwijl
u geniet van een kopje koffie, kan uw e-bike
ondertussen opladen (wel uw lader meenemen!).
Wij zijn start- en eindpunt voor de men- en ruiterroutes op Schouwen-Duiveland, maar ook halverwege uw route bent u welkom, u kunt uw paard
rustig even aanbinden.
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