
Met 8  
kortingsbonnen

Tegen inlevering van deze bon  
bij het trammuseum Museum 
R.T.M. in Ouddorp: 

gratis toegang 
(normale entreeprijs € 2). 

Geldig t/m 30 september 2013. Maximaal 4 
personen per bon. Niet i.c.m. andere acties.

Tegen inlevering van deze bon  
bij Brasserie Le Bateau in 
Ouddorp: 

gratis een heerlijk 
glaasje huiswijn 
bij bestelling van een 
dampend pannetje  
versgekookte mosselen.

Geldig t/m 30 september 2013. Maximaal 4 
personen per bon. Niet i.c.m. andere acties.

Tegen inlevering van deze bon  
bij Surfschool Zandvoort: 

een Kids Surfles  
voor € 17,50 i.p.v. € 20. 

Geldig t/m 30 september 2013. 
Maximaal 4 personen per bon.  
Niet i.c.m. andere acties. Boeken kan  
via www.surfzandvoort.nl. Vermeld  
bij ‘opmerkingen’ bij de boeking  
‘Margriet-actie’ en vergeet deze bon  
niet mee te nemen!

Tegen inlevering van deze bon bij  
de Zeeuwse Hemel in Zierikzee:

10% korting op een  
picknickmand t.w.v. € 50. 
De mand is gevuld met brood van Menno, boerenappel-
sap van het eiland, een fles wijn, Zeeuwse schapen-
kaas, biologische pesto, verse tomaatjes, gezouten 
room boter, biologische prosciutto, twee miniflesjes met 
vijgdadelazijn en olijfolie en een bakje met wat zeezout 
en vers gemalen peper. Geldig t/m 30 september 2013. 
Eén picknickmand per bon. Niet i.c.m. andere acties.

Tegen inlevering van deze bon 
bij IJsboerderij Labora: 

een Aardbeien  
Knoert  
voor € 4,25 
i.p.v. € 4,75. 
Geldig t/m 30 september 2013.  
Maximaal 4 personen per bon. 
Niet i.c.m. andere acties.

Tegen inlevering van deze bon bij 
Parnassia aan Zee in Overveen: 

verse muntthee  
met een stuk appel-,  
limoen- of worteltaart 
voor € 4,95 i.p.v. € 6

Gewone thee of koffie kan ook, niet geldig voor 
dubbele espresso of alcoholmix. Geldig t/m  
30 september 2013. Maximaal 4 personen per 
bon. Niet i.c.m. andere acties.

Tegen inlevering van deze bon  
bij Aquavitesse in Bruinisse: 

een hele dag sloephuur  
voor € 135 i.p.v. € 180 (voor  
8 personen, van 9.00 tot 17.00 uur)

een hele dag  
1-persoons-kano  
voor € 19 i.p.v. € 25  
en 2-persoonskano  
voor € 24,50 i.p.v. € 32,50. 

Max. 4 personen (kano’s) of 8  personen 
(sloep) per bon. Geldig t/m 30 september 
2013. Niet i.c.m. andere acties.

Tegen inlevering van deze bon 
bij Landgoed De Bonte  
Belevenis: 

25 % korting  
op de entree. 
Geldig t/m 30 september 2013. Maximaal 4 
personen per bon. Niet i.c.m. andere acties.
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TIJD vOOR OnTBIJT   
Voordat je naar de haven van 
Bruinisse rijdt, ga je eerst 
naar buurplaatsje Zierikzee 
(minder dan 15 kilometer), 
voor een biologische ontbijt 
bij De Zeeuwse Hemel, met 
desembrood, Italiaanse vlees-
waren, verse jus, smoothies, 
granola en koffie van Barend 
Boot. Adres: Melkmarkt 8, 
Zierikzee. Open: in de zomer van 
10.00 tot 22.00 uur (daarbuiten 
gelden andere openingstijden). 
www.dezeeuwsehemel.nl

PIcKnIcKMAnD Mee  
Neem voor je weggaat bij De 
Zeeuwse Hemel een gevulde 
picknickmand mee voor aan 
boord (vooraf bestellen). Die 
kan worden gevuld met brood 
van Menno, prosciutto, kaas, 
olijfolie en ander lekkers.

SLOePJe HuRen  
Een sloep huren kan bij 
Aquavitesse, in de jachthaven 
van Bruinisse (vooraf reserve-
ren). Hier zijn ook kano’s te 
huur, waarmee je een deel van 
de route kunt afleggen en ook 
onbewoonde eilandjes kunt 
bezoeken. www.aquavitesse.nl

POny’S KIJKen  
Maak een tussenstop op ei-
landje Stampersplaat. Aan de 
zuidkant is een steiger waar je 
kunt aanleggen. Het hele jaar 
lopen hier shetland pony’s in 
het wild rond.

WAT: vaarroute voor het hele gezin in kustprovincie Zeeland  
BegInPunT: Bruinisse  eInDPunT: Bruinisse  LengTe: 35 km 
( ongeveer 6 uur)  KInDvRIenDeLIJK: ja, op de strandjes kunnen ze 
lekker ravotten  ROuTenAAM: Dag op het grootste zout watermeer van 
Europa. De route is te  vinden op www. vaarroutekaart.nl. Niet zelf 

varen? Maak een cruise door Zeeland (www. goldiestravel.nl) of 
stap voor een dag op een van de prachtige zeil schepen die 

rond varen in Zeeland (www.zeilschepeninzeeland.nl).

WAnDeLIng OveR De  
ZOMeRWeeKMARKT  
Leg aan in vissersplaatsje 
Brouwershaven, leuk om 
even rond te lopen. In de 
zomer wordt er elke maandag 
(tot 2 september) in het  
centrum van 10.00 tot 17.00 
uur een toeristische zomer-
weekmarkt gehouden.

KOffIe OP HeT TeRRAS  
Aan de haven ligt het  
gezellige terras van Herberg 
’t Swarte Schaep. Leuk voor 
een kopje koffie of een een-
voudige lunch. Favoriet zijn 
de gebakken mosselen met 
brood. Adres: Haven Zuidzijde 
16, Brouwershaven. Open: ma-vr 
vanaf 17.00, za en zo vanaf 12.00 
uur. www.swarte-schaep.nl

WILDe ORcHIDeeën  
Als je met je sloepje de haven 
van Brouwershaven verlaat, 
kom je langs het eiland Dwars 
in de Weg, zo genoemd omdat 
het vlak voor de ingang van 
Brouwershaven ligt. Ook hier 
loopt wild rond: fjorden-
paardjes. Je kunt over de 
grasvlaktes op het eiland 
wandelen. Als je geluk hebt, 
zie je hier diverse soorten 
 orchideeën.

KunST KIJKen  
Op Schouwen-Duiveland zijn 
elf picknickplaatsen die door 
kunstenaars zijn ontworpen. 
Er ligt er ook eentje vlak bij 

Schuitje
      varen... Brouwershaven (tussen het 

plaatsje en de nabijgelegen 
haven Den Osse). 
www.picknickeiland.nl

OP een OnBeWOOnD eILAnD  
Nog een hele middag te   
besteden? Zet dan koers naar 
De Archipel, een onbewoond 
eilandje midden in het Greve-
lingenmeer. Soms heb je dit 
hele eilandje voor jezelf!

eILAnDPIcKnIcK  
Op de Archipel ligt een klein 
strandje, een leuke plek om de 
picknickmand uit te  stallen.

ZeeHOnDen SPOTTen 
Met een beetje geluk zie je 
tijdens het varen bruinvissen 
en zee honden.

MOSSeLen In HeT MuSeuM  
Na een dag op het water 
nieuwsgierig naar het leven 
van de mosselvissers? Neem 
dan een kijkje in het Brusea in 
Bruinisse. Adres: Oude Straat 
23, Bruinisse. Open: 1 t/m 31 juli 
van 11.00 tot 17.00 (m.u.v. zo),  
1 t/m 31 augustus van 14.00 tot 
17.00 (m.u.v. zo) en 2 t/m 27 sep-
tember van 14.00 tot 17.00 uur 
(m.u.v. za en zo). www.brusea.nl

DIneR OP HeT TeRRAS  
Een perfect einde van een per-
fecte dag op het water: eten op 
het terras van biologische 
brasserie De Vluchthaven in 
Bruinisse. Een aanrader is de 
signature dish: drie warme 
bereidingen van schelpen 
( gegrilde scheermessen, kok-
kels en mosselen of palour-
des) met Chermoula. Adres: 
Zijpe 1, Bruinisse. Open: tot 1 ok-
tober van wo t/m zo vanaf 12.00 
uur. www.devluchthaven.nl

tips voor onderweg
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roadtrip met
        eilandgevoel

WAT: autoroute over Waddeneiland Texel  BegInPunT: ’t Horntje 
(waar je aankomt met de veerboot)  eInDPunT: ’t Horntje  LengTe: 
± 75 kilometer  KInDvRIenDeLIJK: ja  ROuTenAAM: De Texelroute 
Kijk voor de volledige route op www.texel.net, bel 0222 - 31 47 41 
of bezoek het VVV-kantoor in Den Burg. De route is bewegwijzerd.

yOgA OP HeT STRAnD
Begin je de route linksom, dan 
kun je in de zomer op dinsdag 
en donderdag van 8.00-9.00 
uur een yogales volgen op het 
strand. Adres: Strandslag Paal 
9. www.inbalansoptexel.nl

ScHILDeRAcHTIg HAvenTJe
Ga je vanaf de pont rechtsaf, 
dan rijd je naar Oudeschild, 
met een leuke, kleine haven.

PIRATenAvOnTuuR
Een leuke onderbreking van 
de route voor de kleintjes is 
het gratis toegankelijke pira-
tenschip, met netten, touwen 
en een uitkijktoren (www.
waddenhaventexel.nl). Regent 
het? Ga dan naar Kaap Skil, 
een juttersmuseum waar ook 
een duikboot te zien is. Adres: 
Heemskerckstraat 9, Oudeschild. 
Toegang: volwassenen € 8,50, 
kinderen tot 14 jaar € 6,50, kin-
deren tot 4 jaar gratis. Open: di 
t/m za van 10.00-17.00, zon- en 
feestdagen van 12.00-17.00 uur. 
In juli en augustus is het museum 
ook op maandag geopend.  
www.kaapskil.nl

BLOeMen PLuKKen
In Den Burg, de  hoofdstad van 
het eiland, vind je De Zelf-
pluktuin, waar je bloemen, 
blauwe bessen, bramen, fram-
bozen en kruisbessen kunt 
plukken. In de boerderijwin-
kel is van alles uit de tuin te 
koop. Adres: Middellandseweg 

4, Oudeschild. Open: ma t/m za 
van 9.30 uur tot 17.30 uur (vanaf 
half mei tot en met de herfstva-
kantie). Toegang: gratis (voor het 
plukken betaal je wel). Er is ook 
een terras. www. zelfpluktuin.nl

PROOSTen OP De ZOMeR
Wijnhuis Oosterend is een 
origineel  Texels huis uit 1650, 
midden in Oosterend, waar 
meer dan 28 verschillende 
Texelse dranken worden ge-
produceerd. Zoals de zomerse 
likeur ‘Liefde’, met sinaasap-
pel en anijs.
Adres: Kerkstraat 11, Oostereind. 
Open: in de zomer van di t/m za 
van 10.00 tot 17.00 uur.  
www.wijnhuisoosterend.nl

PIcKnIcKPAuZe
Strijk neer bij De Krasse Keet 
voor een picknick. Er is een 
bankje met uitzicht over zee.

vOgeLS KIJKen
Langs de Waddendijk ligt na-
tuurgebied Utopia. Hier broe-
den grote sterns en steltlopers. 
www.natuurmonumenten.nl/ 
natuurgebieden/utopia

LeKKeRSTe IJSJe 
Stop bij IJsboerderij Labora 
voor een ijsje. Niet te missen is 
de Aardbei Knoert, een reuze-
hoorn met ijs en verse aard-
beien met aardbeiensaus en 
slagroom. Adres: Hollandseweg 
2, De Cocksdorp. Open: t/m 1 
september van 11.00 tot 20.00,  

2 september t/m 3 november 
van 13.30 tot 17.00 uur.  
www.ijsboerderijlabora.nl

even De Benen STReKKen
Maak een tussenstop in De 
Cocksdorp en breng een  
bezoekje aan de vuurtoren.

fRAAI uITZIcHT
In Natuurgebied De Slufter, 
waar de zee het land in komt, 
is een bijzonder uitkijkpunt 
waar je fijn kunt picknicken.

LOKALe SPecIALITeITen
Op de hoek Postweg/Ruigdijk 
naar Nieuwlanderdijk kun je 
binnenlopen bij Bezoek - 
boerderij Hoogvliet voor echt 
Texels rund- of lamsvlees. 
Adres: Nieuwlanderweg 101,  
De Waal. Open: ma, vr en za  
van 10.00 tot 12.00 uur en 
hierbuiten als het speciale 
 reclamebord langs de weg staat. 
www.texelslamsenrundvlees.nl

even vLIegeRen 
Wandel over de nieuwe boule-
vard in De Koog, maak een 
strandwandeling en ga vliege-
ren (vliegeren met een lijn 
mag op alle stranden in Texel). 
Of volg een workshop vliege-
ren, bijvoorbeeld via www.
texeloutdoor.nl (minimaal 8 
personen, vooraf reserveren).

eTen AAn Zee 
De leukste strandtent van De 
Koog is Paal 17 – Aan Zee, een 

duurzaam paviljoen met een 
trendy inrichting. In de keu-
ken wordt gewerkt met lokale 
ingrediënten als schapenkaas, 
duindoorn en lamsvlees.  
Een aanrader: Tosti Tesselse 
kruidenkaas, ham en tomaat. 
Van 25 maart tot eind oktober  
dagelijks open vanaf 10.00 uur. 
Keuken minimaal open tot 20.00 
uur. www.paal17.com

ZeeHOnDJeS KIJKen 
Een van de bekendste attrac-
ties van Texel is Ecomare. Het 
voederen van de zeehonden 
en bruinvissen is een must om 
te zien. Adres: Ruijslaan 92, De 
Koog. Open: dagelijks van 10.00 
tot 17.00 uur. Toegang: volwas-
senen € 12, kinderen 4 t/m 13 
jaar € 8, kinderen t/m 3 jaar  
gratis, familiekaart  € 34 (2  
volwassenen, 2 kinderen).  
www.ecomare.nl

THeeTIJD 
Richting Den Hoorn ligt de 
theeschenkerij van Landgoed 
De Bonte Belevenis, met een 
speelweide, picknickweide  
en boerderijdieren. In het bij-
behorende ambachtscentrum 
werken ambachtslieden in de 
zeepmakerij, papierscheppe-
rij, bakkerij, brouwerij en dis-
tilleerderij. De verschillende 
producten zijn in de winkel te 
koop. Adres: Rommelpot 11, Den 
Hoorn. Open: di-za van 10.00 tot 
17.00 uur en soms op zondag (zie 
agenda op de site). Toegang: € 5, 
kinderen tot 2 jaar gratis. www.
landgoeddebontebelevenis.nl

WAnDeLen 
Voorbij Den Hoorn ligt  
natuurgebied De Geul en De 
Hors, een prachtig gebied  
om doorheen te wandelen.

tips voor onderweg
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WAT: fietsen over Goeree Overflakkee, een van de Zuid-Hollandse Eilanden  BegInPunT: 
Ouddorp Haven  eInDPunT: Ouddorp Haven  LengTe: ± 30 km (we korten de oorspronkelijke 
route met de helft in) KInDvRIenDeLIJK: ja  ROuTenAAM: Zout en Zoet Goeree-Overflakkee  
fIeTSHuuR: De Bever, Dijkstelweg 12, Ouddorp, www.debever.com HAnDIg OM Te WeTen: 
het is een cirkelroute, dus wie eigen fietsen bij zich heeft, kan op een willekeurig punt langs 
de route beginnen. Margriet kortte de route tot de helft in door bij Stellendam de terugreis op 
te pakken. Wil je de hele route fietsen, dan kan dat natuurlijk ook. De totale lengte is 62 km.  
De route Zout en zoet Goeree Overflakkee komt uit het boekje Ontdek al fietsend de mooiste 
plekjes van de regio (Zuid-Holland). Het routeboekje is te koop bij fietscafés en VVV en te 
downloaden via www.fietseninzuidholland.nl. Je fietst aan de hand van fietsknooppunten.

     Stap op
           de fietS

gOeD BegIn 
Hotel-Restaurant Akershoek 
is al sinds 1800 een begrip in 
Ouddorp en omgeving. Je 
kunt hier beginnen met een 
kopje koffie, maar kom je later 
op de dag, dan zijn echte aan-
raders de rijkgevulde 
Stellendamse vissoep en het 
broodje met Stellendamse 
garnalen. Adres: Boompjes 1 
Ouddorp. www.hotelakershoek.nl.

nATuuRAvOnTuuR 
Tussen knooppunt 52 en 51 
ligt het nieuwe Belevenisbos 
De Punt, met looppaden, 
kleine meertjes, eilandjes en 
observatiepunten. Natuur en 
avontuur zijn hier verenigd. 
Een leuke wandeling waarbij 
het uitzicht en de omgeving 
al lopend verandert. 

MAAK een ZeeHOnDen- 
BOOTTOcHT 
Dit gebied maakt deel uit van 
natuur- en recreatiegebied 
De Grevelingen, met heck-
runderen, fjordenpaarden en 
een vogelreservaat.  
Op www.grevelingen.nl kun je  
diverse excursies boeken, zoals 
een zeehondenboottocht.

OP STOOM 
Maak een tramrit over de 
Brouwersdam vanaf Ouddorp 
met een originele stoom- of 
dieseltram. De tram rijdt in 
de zomer zo’n twee of drie 

dagen per week. Het bijbeho-
rende museum is open op 
woensdagen en zaterdagen van 
half april tot eind oktober van 
13.00 tot 16.00 uur en op alle  
rijdagen van 11.00 tot 17.30 uur. 
Bezoek museum: € 2, ritje met 
stoom- of dieseltram: volwasse-
nen € 10, kinderen 4-12 jaar € 5. 
Gezinskaart voor 2 volwassenen 
en 2 kinderen € 25. Kijk op www.
rtm-ouddorp.nl voor de dienst-
regeling. Adres: Museum R.T.M., 
G.C. Schellingerweg 2, Ouddorp.

AcTIef HeT WATeR OP 
Over de Brouwersdam kun je 
fietsend of met de tram naar 
Zeil- Surfcentrum 
Brouwersdam. Hier kun je 
een Stand Up Paddle Board 
(SUP) huren. Een wat?! Een 
groot surfboard, waarop je je 
evenwicht moet behouden en 
met een peddel ergens naar-
toe vaart. Vrijwel iedereen 
kan in een uurtje leren SUP-
en. Liever even uitrusten? Dat 
kan op het terras. 
Ondertussen kunnen de kin-
deren een  windsurfles volgen 
(wél vooraf reserveren). Ook 
bijzonder voor kinderen: de 
superhoge schans/glijbaan 
van acht meter. Adres: 
Ossenhoek 1, Ouddorp. Open: in 
de zomer op vrijdag van 8.30 tot 
20.00 en za-do van 8.30 tot 
19.00 uur (juli/ augustus) of za-do 
van 8.30 tot 20.00 uur (sept/
okt). www.brouwersdam.nl

LeKKeR LuncHen 
Uitgepeddeld? Brasserie Le 
Bateau is een  brasserie in 
Franse sfeer met een Zuid-
Hollandse twist en ligt  
vlakbij, tussen het 
Grevelingen meer en het 
Noordzeestrand. Aanrader is 
het mosselpannetje. Of neem 
Assiette Le Bateau, met scam-
pi’s, zalm en Hollandse gar-
nalen. Adres: Kabbelaarsbank 
5-10. Open: elke dag vanaf 10.00 
uur. www.brasserielebateau.nl

PIcKnIcKTIJD 
Op de terugweg ligt het brede 
Noordzee strand, met diverse 
strand  tenten. En aan de  
linkerkant van de dam: een 
prima plek om te picknicken 
op het strand.

Of een HAPJe In HeT  
fIeTScAfé 
Fiets door de duinen naar 
Fietscafé Iloon. De eigenaren 
hebben vroeger een table 
d’hôte in Frankrijk gehad en 
runnen nu deze rustig gele-
gen strandtent óp het strand, 
met lekkere huisgekookte 
maaltijden. Neem bijvoor-
beeld de zomerse salade met 
geitenkaas en aardbeien. 
Adres: Groenedijk 34a (Ouddorp 
Strand, 3e Blok). Open: elke  
dag van 10.00 tot 22.30 uur.  
www.strandtentiloon.nl

yOgA AAn Zee 
Vlak bij Iloon geeft yoga-
docent Bella van Wingerden 
van Yogastudio Ouddorp  
bij goed weer elke vrijdag-
ochtend in juli en augustus 
yoga op het strand.  
www.yogastudioouddorp.nl

KIJKen BIJ De vISAfSLAg 
Visafslag Stellendam is elke 
vrijdagochtend geopend voor 
publiek. Wel vooraf reserve-
ren. Voor € 9 p.p. krijg je dan 
een rondleiding van ongeveer 
anderhalf uur. Adres: VVV 
Ouddorp aan Zee, Bosweg 2, 
Ouddorp, 0187 - 68 17 89. 

MOSSeLen SnOePen 
Is de  visafslag dicht, ga dan 
even langs bij Habraken Vis 
voor een portie mosselen of 
 gebakken kibbeling. Adres: 
Meestersnijderweg 5, Stellendam. 
www.habrakenvis.nl

nOg even SPeLen 
De route eindigt in Ouddorp. 
Als de kleintjes nog energie 
over hebben, kun je de mid-
dag  afsluiten in Speeltuin De 
Flipjes, met trampolines, 
schommels en draaimolens. 
Adres: Pr. Hendrikweg 36, 
Ouddorp. Open: t/m 31 augustus, 
ma-za van 10.00 tot 17.00 en  
van 2 september t/m 12 oktober 
wo en vr van 13.00 tot 17.00 en 
za van 10.00 tot 17.00 uur.  
www. speeltuindeflipjes.nl

tips voor onderweg
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Stevige  
    Schoenen aan!

WAT: wandelroute door de 
Kennemerduinen, langs Bloemendaal en 
Zandvoort aan Zee  BegInPunT: Santpoort-
Noord  eInDPunT: Zandvoort aan Zee  
LengTe: 15 km  KInDvRIenDeLIJK: ja, voor 
de wat grotere kinderen  ROuTenAAM: 
Kennemerduinen (NS-wandeltocht), te  
vinden via www.ns.nl en www.eropuit.nl.

eSPReSSO OM Te BegInnen
Iets van de route af ligt Land-
goed Duin- en Kruidberg. Het 
lijkt op Versailles en is prach-
tig gelegen in het landschap. 
Neem een kopje koffie in de 
Nespressobar (open van  
7.00 tot 22.00 uur, www.
duin-kruidberg.nl) of ga naar 
Brasserie DenK (open vanaf 
10.00 uur) voor een lekkere 
lunch. Adres: Duin en 
Kruidbergerweg 60, Santpoort. 
www.brasseriedenk.nl.

genIeTen vAn gROen 
De tuin van Duin- en 
Kruidberg is aangelegd in 
Engelse landschapsstijl. Op 
het landgoed lopen Schotse 
hooglanders, konikpaardjes 
en shetlandpony’s.

OnTBIJTJe AAn Zee 
Geniet in een strandtent  
van verse jus en een pain au 
chocolat. Of haal een lunch  
in het biologische zelfbedie-
ningsrestaurant. Adres: 
Parnassia aan Zee (www. 
p-a-z.nl), Zeeweg (laatste afslag, 
na camping De Lakens), 
Overveen. Open: van eind april 
tot half september dag. tot 19.00 
uur en bij mooi weer langer.

MASSAge OP HeT STRAnD 
In Bloemendaal aan Zee zijn 
diverse strandtenten, een 
klassieker is Woodstock 69 
(www.woodstock69.nl). Als 
je wilt kun je hier je ver-
moeidheid weg laten masse-
ren door de huismasseur. Op 
mooie dagen staat hij met een 

draagbare massagestoel op  
het terras. Feel good-stoel-
massage € 20. Adres: Zeeweg, 
tent 7, Bloemendaal aan Zee.

ZAnDScuLPTuRen MAKen 
In Zandvoort kun je een  
anderhalf uur durende work-
shop Zandsculpturen Maken 
doen. Prijzen: volwassenen 
€ 17,50, kinderen € 12,50. Reser-
veren via www.strandactief.nl.

STuKJe SuRfen 
In de zomer wordt op het 
strand van Zandvoort elke 
dag surfles voor kinderen 
gegeven (wel vooraf reserve-
ren). De lessen duren ander-
half uur en de ouders kunnen 
ondertussen op het terras van 
een van de strandtenten 
relaxen en de verrichtingen  
in zee gadeslaan. 
www.surfzandvoort.nl

AfSLuITen MeT ITALIAAnS IJS  
Een ijsje haal je bij IJssalon 
Giraudi, al vele generaties de 
beste ijssalon in Zandvoort. 
Adres: Kerkstraat 7, Zandvoort. 
Open: weersafhankelijk.

veRfRISSenDe DuIK 
Ga je via de Kennemerduinen 
naar Overveen (16,5 km), dan 
kun je onderweg zwemmen in 
duinmeer ’t Wed.

tips voor onderweg
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