Waar kan je ZeeuwsteGoed allemaal
inleveren?
Je kunt ZeeuwsteGoed inleveren bij diverse
ondernemingen door heel Zeeland. We zetten alle
inleverpunten per regio voor je op een rij. Houd de website
goed in de gaten want er komen nog meer inleverpunten
bij.

Zeeuws-Vlaanderen

Bakkerij Dees Axel
Walstraat 48
4571 BJ Axel
Bakkerij Dees Hoek
Molendijk 8
4542 BP Hoek
Bakkerij Dees Terneuzen (Othene)
Kokkeldreef 4
4533 DD Terneuzen
Bakkerij Dees Zaamslag
Plein 5
4543 BH Zaamslag
https://www.deesechtebakker.nl/
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Chocolade lekkers
Axelsestraat 46A
4537 AK Terneuzen
https://www.chocoladelekkers.nl/
Wij zijn Chocolade Lekkers. Een
bedrijf met passie voor het creëren
van exclusieve
chocoladeproducten. Met liefde
stellen wij unieke bonbons met
uitgesproken smaken samen. Onze
ambachtelijke bonbons worden op
maat gemaakt. Zo bieden wij voor ieder wat wils. Wij zijn gespecialiseerd in het
maken van hoogwaardige, luxueuze producten. Onze bonbons zijn gemaakt om
écht van te genieten.
Onze producten worden uitsluitend gemaakt van de beste kwaliteit Belgische
chocolade met een rijk karakter. Omdat de cacao in onze chocolade enkel wordt
gebruikt van cacaoplantages met een Rainforest Alliance keurmerk, dragen wij
met onze eerlijke producten bij aan natuurbehoud en het welzijn van de
cacaoboeren. Daarmee is onze chocolade 100% eerlijk.
De eerste Chocolade Lekkers winkel is geopend! Door het succes van onze popup winkel hebben wij besloten om onze eigen store te openen. Zo kun jij het hele
jaar door genieten van jouw favoriete chocoladeproducten. Naast onze bonbons
met vullingen in vele smaken, is het uitgebreide assortiment aan lactosevrije
producten hier zeker niet te missen! Overigens is nu ook een van onze
persoonlijke favorieten, zeebanket, in lactosevrije variant in de winkel te
verkrijgen. Buiten de Chocolade Lekkers favorieten van de pop-up om, kun je
uiteraard ook bij ons terecht voor de producten van het seizoen.
De winkel is gevestigd in de Axelsestraat in Terneuzen. Kom gezellig bij ons
rondkijken en laat je informeren over ons assortiment. Wij kunnen niet wachten
om jou te verwelkomen in het Chocolade Lekkers chocolade paradijsje.
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Jeans Inn
Noordstraat 34
4531 GH Terneuzen
https://www.jeansinn.nl/terneuzen-sp-38.html

Wie zijn wij?
In alle vestigingen van Jeans Inn vind je een rijke collectie die bestaat uit de beste
merken voor zowel dames als heren en in onze winkels in Vlissingen &
Middelburg kun je met het hele gezin terecht dankzij onze trendy kindercollectie.
Dus ben je op zoek naar een nieuwe outfit en spijkerhard advies? Dan ben je
welkom in één van onze winkels!
Ervaring in the pocket
Met een enthousiast en modebewust team weten wij bij Jeans Inn in Zeeland en
omstreken iedereen tegelijkertijd tijdloos en fashionable te kleden. Wij staan
bekend om onze fijne service en uitstekende kwaliteit.
En met 6 vestigingen en onze webshop binnen handbereik zijn wij gelukkig altijd
bij jou in de buurt!
Onze topmerken:
Pme Legend / G-star Raw / Vero Moda / ONLY / RED BUTTON / Cars Jeans /
Superdry
Gabbiano / Petrol Industries / Object / Tramontana / No Excess / Esqualo /
Malelions / Loavies / ONLY & SONS / QUBZ / Wrangler / Jack & Jones / Reset
winterjassen
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Restaurant De
Werelt
Kersstraat 13
4531 EV
Terneuzen
https://werelt.nl/

Bij Restaurant de Werelt in Terneuzen kun je terecht voor een avondje lekker
genieten van vooral vleesgerechten, maar ook voor een heerlijk borrelmomentje.
Onze specialiteit is ons Heel de Werelt op een spies concept. Je hoeft hierbij niet
te kiezen want je geniet samen van de lekkerste gerechtjes die de Werelt te
bieden heeft. We starten dan met onze befaamde voorgerechtenplank: een
enorme plank vol lekkere gerechtjes, die je met z’n allen kunt delen. Een lekker
soepje, salades vis- en vleessnacks, brood ect. Een lekker gevarieerd begin dus! Na
de plank starten we met ons spiesen concept. We serveren diverse heerlijke
vleesgerechten bereid op onze Braziliaanse barbecue. Onze gaucho’s serveren ze
direct van de spies bij je aan tafel. Laat je verrassen door de diverse heerlijke
vleessoorten. Een absolute must voor de vleesliefhebber! Natuurlijk serveren we
hier lekkere frietjes bij. Aan het einde van dit arrangement sluiten we af met onze
gegrilde ananas met kaneel van onze Braziliaanse barbecue.
Heb je iets minder tijd dan hebben we een ander heerlijk concept: Steengoed!
Een lekker stuk vlees of vis, precies gebakken zoals jij het wilt? Daar gaan wij onze
vingers niet aan branden! Dat mag je zelf doen. Daarom zetten wij een hete
lavasteen voor je neus met daarop een heerlijke steak, burger of wat je maar wilt.
Wil je een etentje met familie of vrienden ook combineren met een leuke
activiteit? Informeer dan naar de mogelijkheden voor bijvoorbeeld onze
Wereltreis, een spannende speurtocht door Terneuzen in combinatie met een
heerlijk diner.
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Strandpaviljoen Dok 14
Zwartepolderweg 16
4506HV Cadzand
https://www.strandpaviljoendok14.nl/

Strandpaviljoen Dok 14: Eet, drink, geniet!
Genieten bij Strandpaviljoen Dok 14 in een ontspannen sfeer met het mooiste
uitzicht. Gelegen bij de Radartoren, duinovergang 14, te Cadzand. We zijn
dagelijks geopend vanaf 11.00 uur, ook in de winter. Op
www.strandpaviljoendok14.nl vind je verdere informatie over ons. Volg ons via
Social Media, Facebook en Instagram, of download onze gratis app in de appstore.
Gekozen tot beste strandpaviljoen van Nederland in 2019.
Wij verwelkomen U graag!
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Zuid-Beveland
Bags by-J
Papegaaistraat 5
4461 AD Goes
https://bagsby-j.nl/

Handgemaakte leren tassen en accessoires
uit eigen atelier.
Kom gezellig langs in de winkel, er valt
genoeg te zien. Je kan kiezen uit de
bestaande collectie of misschien ben je op
zoek naar een tas, riem, armband of
laptophoes die speciaal voor jou gemaakt
wordt. Ook tassen en accessoires met de
originele Zeeuwse Knop maakt Janet in
eigen atelier.
facebook: byjbags
instagram: bagsbyj
mail: by-j@live.nl
Bakkerij Den Soeten Inval- locatie Oostsingel
Oostsingel 44
4461 KC Goes
Bakkerij Den Soeten Inval
Opril Grote Markt 4-6
4461 AK Goes
http://www.densoeteninval.nl/

Het lekkerste brood en gebak, gewoon voor elke dag!
In onze winkels in Goes, Middelburg en Zierikzee staan we dagelijks klaar om u te
verrassen met de lekkerste producten en de fijnste service.
Zien we u snel?
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Blik & Veger
St. Adriaanstraat 11
4461 JC Goes
https://www.blikenvegershop.nl/

Breng warmte en stijl in je huis met Blik & Veger
Bij Blik & Veger vind je de interieurspecialisten van Goes. Zij weten dat de puntjes
op de i je huis een thuis maken en bieden daarom de mooiste accessoires,
meubels en cadeauartikelen. Elke week staat er wel iets nieuws in de etalage,
zoals bloempotten met een lederlook en flessen van hout. Mix en match met
potten, manden, vazen en verlichting. Het aanbod varieert van retro en klassiek
tot stoer en industrieel. Met de merken Mica, Gina Da, House of Seasons, J-Line en
Madam Stoltz zijn de mogelijkheden eindeloos.

Bowling Goes
Da Vinciplein 14
4462 GX GOES
www.bowlinggoes.nl
Bowling Goes is al ruim 45 jaar een begrip in Goes.
• Even een avondje gaan bowlen?
• Of nog even een sportieve bezigheid voor een avondje stappen?
• Of zo maar een partijtje bowlen?
• Of een (bedrijfs)feestje organiseren?
In Bowling Goes kan het allemaal!
Voor de diverse doelgroepen zijn er passende arrangementen voor een
vrienden/vriendinnen groep, familiedag, vrijgezellenfeest, schoolklassen.
Naast ons 12 banen tellend bowlingcentrum hebben we namelijk ook een
restaurant/partyzaal met een capaciteit van zo’n 100 zitplaatsen.
Buffetten, Funcooking of een Eurodeal: bowlen hoef je bij Bowling Goes niet op
een lege maag te doen!
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Ook om nog even na te praten over uw bowlingprestaties bent u natuurlijk van
harte welkom in het Bowlingcafé.
Speciaal voor Kerst 2021 (Kerstavond en 2e Kerstdag) hebben we bowling- en
Funcook arrangement
Bowling Goes is gelegen langs de snelweg A 58 /A 256 afslag Goes-Zuid (naast de
Zeelandhallen).
www.bowlinggoes.nl

https://nl-nl.facebook.com/Bowling.Goes/

https://www.instagram.com/explore/locations/330615775/bowlinggoes/

Davinci bioscoop Goes
Da Vinciplein 2
4462 GX GOES
https://bioscoopgoes.nl/

Voor een leuk uitje ben je bij DaVinci Bioscoop Goes aan het juiste adres! DaVinci
Bioscoop Goes beschikt over vier sfeervolle ingerichte bioscoopzalen, uitgerust
met comfortabele fauteuils.
Geniet in de bioscoop van de nieuwste blockbusters uit Hollywood en Nederland.
Ook zijn er regelmatig leuke films te zien voor het hele gezin. Na de film kun je
nog napraten onder het genot van een hapje en een drankje in de gezellige foyer.
Maak van je bioscoopbezoek een ware beleving en kom snel langs!
Je bent van harte welkom bij DaVinci Bioscoop Goes!
Het filmprogramma kun je vinden via: https://bioscoopgoes.nl/films/
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Eeterij- Spelerij Vierlinden
Kattendijksedijk 19
4463 AL Goes
https://www.vierlindengoes.nl/

Eeterij-spelerij Vierlinden in Goes ligt in het hartje van Zeeland, in het groene
recreatiegebied "De Hollandsche Hoeve"; een prachtige omgeving, waar bij mooi
of slecht weer altijd van alles te doen is. Lekker uit eten, op het terras of in het
gezellige restaurant, binnenspelen in de unieke binnenspeeltuin, midgetgolfen
op de golfbaan of een leuk goed georganiseerd feest in 1 van de feestzalen. Laat je
verrassen

Hotel Brasserie Smits
Wilhelminastraat 90
4424 BD Wemeldinge
https://smitswemeldinge.nl/

Eten & slapen in Wemeldinge.
Geniet op ons terras van een heerlijke lunch of diner. Kies een luxe kamer met
zicht op de prachtige haven van Wemeldinge. Trek erop uit en ontdek de
geweldige omgeving! Wist u dat het strand op 50m gelegen is van het Hotel
Brasserie Smits?
Geniet van wat de natuurrijke omgeving van Wemeldinge u te bieden heeft.
Geniet van de dobberende bootjes, frisse zeewind, rust en ruimte. Ontspan of trek
er juist sportief op uit met de fiets. Wist u dat Hotel Brasserie Smits allerlei
wandelroutes beschikbaar heeft voor de gasten?
Volg ons op Facebook en Instagram om op de hoogte te blijven van de nieuwste
ontwikkelingen en de leukste acties!
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Jack & Jones
Grote Markt 15
4461 AH Goes
https://www.jackjones.com/nl/nl/home

Jeans Inn
Kreukelmarkt 11-13
4461 HW Goes
https://www.jeansinn.nl/goes-sp-37.html
Jeans Inn
Dorpsstraat 42A
4551 BD Heinkenszand
https://www.jeansinn.nl/heinkenszand-sp-39.html

Wie zijn wij?
In alle vestigingen van Jeans Inn vind je een rijke collectie die bestaat uit de beste
merken voor zowel dames als heren en in onze winkels in Vlissingen &
Middelburg kun je met het hele gezin terecht dankzij onze trendy kindercollectie.
Dus ben je op zoek naar een nieuwe outfit en spijkerhard advies? Dan ben je
welkom in één van onze winkels!
Ervaring in the pocket
Met een enthousiast en modebewust team weten wij bij Jeans Inn in Zeeland en
omstreken iedereen tegelijkertijd tijdloos en fashionable te kleden. Wij staan
bekend om onze fijne service en uitstekende kwaliteit.
En met 6 vestigingen en onze webshop binnen handbereik zijn wij gelukkig altijd
bij jou in de buurt!
Onze topmerken:
Pme Legend / G-star Raw / Vero Moda / ONLY / RED BUTTON / Cars Jeans /
Superdry
Gabbiano / Petrol Industries / Object / Tramontana / No Excess / Esqualo /
Malelions / Loavies / ONLY & SONS / QUBZ / Wrangler / Jack & Jones / Reset
winterjassen

© Trendz 2021

Koperen Tuin
Keizersdijk 16
4461KA Goes
https://libris.nl/koperentuin

De Koperen Tuin is een winkel van ruim 900m2. In alle hoekjes en etages wordt je
verrast door het gevarieerde assortiment. Uiteraard een enorme boekencollectie,
Nederlands- en Engelstalig. Veel kaarten, maar ook mooie spellen en speelgoed,
puzzels en tweede-hands boeken. Recent is ook het Tuincafé geopend. Binnen of
op het terras kun je genieten van heerlijke koffie of thee met taart. De
kinderboekencollectie mag er zeker ook wezen, allerlei producten van bijv. Harry
Potter. Neem zeker ook een kijkje in de natuurhoek, met natuurlijk boeken maar
ook vogelkastjes en zo. Een winkel om uren te vertoeven.
LEF
Lange Kerkstraat 17
4461 JG Goes
https://www.facebook.com/lefmiddelburggoes/

LEF is fashion to be, fun en vooral waar jij je goed
voelt. LEF is voor vrouwen die alles uit het moment
willen halen, LEF wil plezier met je maken, trots
zijn, fashionable, jou je beste jij laten zijn, jou het
beste gevoel geven; vrouw zijn! Wij willen het over
fashion met je hebben; met trendy collecties van
super merken als Lofty Manner, Loavies, My
Jewellery, Raizzed, Refined Department, DWRS
Label en Colourful Rebel. Maak connectie met LEF
dan maken we er samen een feestje van.
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Paard van Troje
Lange Vorststraat 2
4461 JP Goes
http://www.paardvantroje.nl/

Boekhandel Het Paard van Troje is al ruim 40 jaar aanwezig in het Goese
straatbeeld. Deze boekhandel heeft en ruim assortiment boeken, kaarten en
tijdschriften. Beroemd is deze winkel door de uitgebreide collectie Zeeuwse
boeken. De boekhandel is dan ook uitgeverij van deze categorie. Verder is er een
specialisme in stripboeken en thrillers. Zo werkt hier de stoerste
thrillerverkoopster van Nederland. Een winkel waar je altijd professioneel en met
en glimlach wordt geholpen.

Slot Oostende
Singelstraat 5
4461 HZ Goes
https://www.slotoostende.nl/
Kom heerlijk lunchen of dineren bij Slot Oostende in
Goes! Midden in Goes tussen de kerken en met de
brouwketels van de stadsbrouwerij in het zicht biedt
Slot Oostende een aantal restaurant zalen. De
restaurantzalen liggen rond de centrale Brouwzaal,
deze doet dienst als café en is een geweldige plek
om zomaar binnen te lopen. De prachtige zalen
hebben verschillende inrichtingen en sferen.
Ridderzaal, de Jacobaserre, een speciaal “Kinderslot”, kies een plekje.
Slot Oostende wil toegankelijk zijn voor iedereen. Een restaurant met goede en
betaalbare gerechten. Mensen moeten zich thuis en welkom voelen. Onze kaart is
ook toegankelijk. Eenvoudig goede gerechten. We hebben een heel breed
aanbod van verschillende gerechten die je kunt eten wanneer je wilt. We hebben
gelijk vanaf het begin ingezet op eten in verschillende porties: normaal en klein.
Dat betekent dat je voor een kleiner bedrag ook lekker uit eten kunt bij ons. Onze
kaart wisselt met de seizoenen. Dat doen we omdat we met verse producten
werken, maar ook omdat we onze gasten graag blijven verrassen. Het moet altijd
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leuk zijn om wéér een bezoek aan Slot Oostende te brengen. Onze topper is de
bierstoverij, zowel als lunchgerecht in een broodbol of als hoofdgerecht te
bestellen. Slow cooking in optima forma.
Waar drink je beter bier dan in een brouwerij? Nergens toch? Slot Oostende heeft
allerlei individuele proeverijen samengesteld, die zijn op ieder moment van de
dag te bestellen. Laat je adviseren door een van de medewerkers, ze kennen alle
bieren. Of bestel een proeverij, een reeks bieren die door onze brouwer is
samengesteld. Succes verzekerd!

Stoomtrein Goes-Borsele
Goes, hoofdingang (ingang A) en gratis parkeerterrein: Albert Plesmanweg 23,
4462 GC Goes
Hoedekenskerke (horeca De Buffer): Waardweg 4, 4433 RW Hoedekenskerke
https://www.destoomtrein.nl/

Stoomtrein Goes-Borsele, het rijdende museum!
Op reis met een échte stoomtrein! De locomotief fluit, de stoker ziet zwart van de
steenkolen en de conducteur knipt nog echt een gaatje in je kaartje. Op de
houten banken in de 3e klasse of op het pluche van de 1e en 2e klasse geniet je
van een ontspannen treinreis.
De trein boemelt door het fraaie Zeeuwse landschap waar voor jong en oud van
alles te beleven is.
Kleinschalige polders met bloemdijken, boomgaarden, hollebolle weilandjes,
kerkdorpen en boerderijen nodigen uit om verkend te worden.
Attracties
De trein rijdt van Goes naar Hoedekenskerke en stopt ook op het station van
Kwadendamme. Hier kun je desgewenst uitstappen voor een bezoek aan
Berkenhof Tropical Zoo, een grote overdekte tuin met de mooiste vlinders,
exotische vogels, reptielen en insecten.
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Op het eindpunt Hoedekenskerke vind je ook een scala aan attracties:
Modelspoor, koffiecorner, meerijden met een echte minitrein door het park,
botenvijver met radiografische scheepjes, klederdrachten en natuurlijk het
authentieke “Wienkeltje van Wullempje”, waar je nog het ouderwetse snoep uit
grootmoeder’s tijd kunt kopen. In Hoedekenskerke blijft de stoomtrein een tijdje
wachten voordat de terugrit begint.
Nog meer mogelijkheden
Naast de stoomtreinen rijdt op bepaalde dagen ook een motorwagen, een
compact ouderwets dieseltreintje. Het leuke aan de motorwagen is dat deze ook
stopt op de kleine stations die door de stoomtrein worden overgeslagen: ’sGravenpolder-’s-Heer Abtskerke, Nisse en Baarland. Hierdoor ontstaan nog meer
mogelijkheden voor een bezoek aan leuke kleinschalige attracties, of voor een
wandeling via het regionale wandelnetwerk.

The Blind Spot
Korte Kerkstraat 15
4461 JE Goes
https://theblindspot.nl/

The Blind Spot is een winkel met duurzame dames- & herenmode, accessoires en
lifestyle producten van verschillende eerlijke merken. Naast duurzaamheid, zijn
alle collecties gericht op draagcomfort & stijl. Kleding moet onderling ook goed te
combineren zijn! Zo heb je er veel plezier van! Zo helpt The Blind Spot jou met het
opbouwen van een garderobe waar je met minder stukken, juist meer outfits kan
creëren.
Ook bij accessoire afdeling vind je prachtige ecologische beauty- en
verzorgingsproducten. Leuk om als kado te geven of om te ontvangen. Zero
waste beautyproducten tot aan veganistische geurkaarsen en diverse curiosa.
Kijk op theblindspot.nl en ontdek hoe tof en hip duurzaam shoppen is!
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Vero Moda
Grote Markt 17
4461 AH Goes
https://www.veromoda.com/nl/nl/stores

VILA
Grote Markt 15
4461 AH Goes
https://www.vila.com/nl/nl/stores

Wellnessresort Goes
Geldeloozepad 7-11
4463 AJ Goes
https://www.wellnessresortgoes.nl/nl/
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Geniet van een lekker dagje wellness bij Wellness Goes, een luxueus sauna- en
beautyresort gelegen in het hart van Zeeland. De gezonde Zeeuwse lucht, de luxe
saunafaciliteiten en de uniek locatie in de stad van de Bevelanden maken dit een
bijzondere plek. Een dagje wellness bij Wellness Goes voelt als een échte
vakantiedag. Genieten van de heerlijke baden, lekker eten, warme sauna’s en
ontspannen behandelingen. Is het mooi weer? Dan kan je lekker ontspannen in
de saunatuin of op het terras.
De moderne en rustgevende inrichting waarbij gewerkt wordt met een juiste
geur- en kleurbeleving geven je een gevoel van totale ontspanning. Een
saunadag is niet compleet zonder een hapje of drankje. Daarom heeft het resort
een restaurant waar je op elk moment van de dag terecht kunt voor verschillende
heerlijkheden.
Kom een lekker dagje ontspannen bij dit luxe sauna- en wellnessresort in de stad
van de Bevelanden.
Let op! Iedere dinsdag is het badkleding-mag-dag. Gedurende deze dag is het
toegestaan om zowel met als zonder badkleding gebruik te maken van de
faciliteiten van Wellnessresort Goes.
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Walcheren
Bakkerij Den Soeten Inval (de Smaak van Toen)
Langeviele 67
4331 LS Middelburg
http://www.desmaakvantoen.nl/

Het lekkerste brood en gebak, gewoon voor elke dag!
In onze winkels in Goes, Middelburg en Zierikzee staan we dagelijks klaar om u te
verrassen met de lekkerste producten en de fijnste service.
Zien we u snel?

Boekhandel ’t Spui
Oude Markt 5
4381 ER Vlissingen
https://libris.nl/boekhandel-spui

Boekhandel ’t Spui aan de Oude Markt in Vlissingen is een echte, intieme, goed
gesorteerde en mooie boekwinkel. De eigenaren hebben lange ervaring in het
boekenvak en natuurlijk een grote passie voor lezen en boeken in het algemeen.
Margreet werd zelfs tot ‘Boekverkoper van het jaar’ gekozen in 2017. Door de vele
activiteiten die er worden georganiseerd is er altijd wat te beleven.
De literatuurafdeling is groot, net als de kinderboekenhoek en ook vindt u er een
maritieme afdeling en veel Zeeland boeken. Daarnaast heeft ’t Spui veel mooie en
unieke cadeau artikelen en een vinylafdeling.
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De Drukkerij Middelburg
Markt 51
4331 LK Middelburg
https://drukkerijmiddelburg.nl/

In boekhandel De Drvkkery in Middelburg komen boeken, muziek, bordspellen,
tijdschriften, design en lekker eten samen. Je vindt hier duizenden boeken, van
thrillers en literatuur tot kinderboeken, kookboeken en de meest uiteenlopende
genres. Ook kun je heerlijk verdwalen in de uitgebreide collecties met
bordspellen, vinyl, kantoor- en cadeauartikelen.
Zin in een goed bordspel, maar dan net even wat origineler dan de alom bekende
titels? In De Drvkkery gaat een wereld open voor iedere spellenfanaat.
Familiespellen, partygames en (moderne) klassiekers worden door spellenexpert
Fred aangevuld met originele titels uit binnen- en buitenland. Daarnaast is er een
flink aanbod aan puzzels.
Ook voor muziekliefhebbers is De Drvkkery een baken van inspiratie. Naast een
ruime collectie vinyl en cd's (van klassiek, pop en folk tot dance en jazz) vind je er
platenspelers, speakers, accessoires en muziekboeken. Op de cadeau- en
kantoorafdeling is altijd iets nieuws en bijzonders te ontdekken. Je ontdekt er
designproducten, kantoor- en schrijfwaren en cadeaus met een bijzonder verhaal.
We hebben voor iedereen een geschikt cadeau in huis.
Even lekker genieten van een lunch of een kopje koffie? In de Brasserie, midden
in de winkel, geniet je van de specialiteitenkaart van het seizoen of van de
beroemde appeltaart. Iedere donderdagavond serveert de Brasserie een wekelijks
wisselend driegangenmenu. De keuken werkt zoveel mogelijk met ingrediënten
uit de regio. Geselecteerd naar de oogst van het seizoen. Eet smakelijk!

Jack & Jones
Markt 55
4331 LK Middelburg
https://www.jackjones.com/nl/nl/home
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Jeans Inn
Gravenstraat 11-13
4331 KN Middelburg
https://www.jeansinn.nl/middelburg-sp-36.html
Jeans Inn
Walstraat 75
4381 GD Vlissingen
https://www.jeansinn.nl/vlissingen-sp-35.html

Wie zijn wij?
In alle vestigingen van Jeans Inn vind je een rijke collectie die bestaat uit de beste
merken voor zowel dames als heren en in onze winkels in Vlissingen &
Middelburg kun je met het hele gezin terecht dankzij onze trendy kindercollectie.
Dus ben je op zoek naar een nieuwe outfit en spijkerhard advies? Dan ben je
welkom in één van onze winkels!
Ervaring in the pocket
Met een enthousiast en modebewust team weten wij bij Jeans Inn in Zeeland en
omstreken iedereen tegelijkertijd tijdloos en fashionable te kleden. Wij staan
bekend om onze fijne service en uitstekende kwaliteit.
En met 6 vestigingen en onze webshop binnen handbereik zijn wij gelukkig altijd
bij jou in de buurt!
Onze topmerken:
Pme Legend / G-star Raw / Vero Moda / ONLY / RED BUTTON / Cars Jeans /
Superdry
Gabbiano / Petrol Industries / Object / Tramontana / No Excess / Esqualo /
Malelions / Loavies / ONLY & SONS / QUBZ / Wrangler / Jack & Jones / Reset
winterjassen
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LEF
Pottenmarkt 13
4331 LM Middelburg
https://www.facebook.com/lefmiddelburggoes/

LEF is fashion to be, fun en vooral waar jij je goed
voelt. LEF is voor vrouwen die alles uit het moment
willen halen, LEF wil plezier met je maken, trots
zijn, fashionable, jou je beste jij laten zijn, jou het
beste gevoel geven; vrouw zijn! Wij willen het over
fashion met je hebben; met trendy collecties van
super merken als Lofty Manner, Loavies, My
Jewellery, Raizzed, Refined Department, DWRS
Label en Colourful Rebel. Maak connectie met LEF
dan maken we er samen een feestje van.

Shanon Fashion (Jeans Inn)
Langeviele 21-23
4331 LR Middelburg
https://www.jeansinn.nl/shanon-fashion-middelburg-sp-43.html

Wie zijn wij?
In alle vestigingen van Jeans Inn vind je een rijke collectie die bestaat uit de beste
merken voor zowel dames als heren en in onze winkels in Vlissingen &
Middelburg kun je met het hele gezin terecht dankzij onze trendy kindercollectie.
Dus ben je op zoek naar een nieuwe outfit en spijkerhard advies? Dan ben je
welkom in één van onze winkels!
Ervaring in the pocket
Met een enthousiast en modebewust team weten wij bij Jeans Inn in Zeeland en
omstreken iedereen tegelijkertijd tijdloos en fashionable te kleden. Wij staan
bekend om onze fijne service en uitstekende kwaliteit.
En met 6 vestigingen en onze webshop binnen handbereik zijn wij gelukkig altijd
bij jou in de buurt!
Onze topmerken:
Pme Legend / G-star Raw / Vero Moda / ONLY / RED BUTTON / Cars Jeans /
Superdry

© Trendz 2021

Gabbiano / Petrol Industries / Object / Tramontana / No Excess / Esqualo /
Malelions / Loavies / ONLY & SONS / QUBZ / Wrangler / Jack & Jones / Reset
winterjassen

Start with Dirt
Langeviele 66
4331 LW Middelburg
https://www.startwithdirt.com/

Start with Dirt, bijna 2 jaar is onze
winkel nu gevestigd in het mooie
Middelburg. We hebben een
aantal passies die je overduidelijk
terugziet in de winkel. Mooie, niet
alledaagse planten die vaak erg
makkelijk zijn in onderhoud. Want
makkelijke planten hoeven
helemaal niet saai te zijn. En iedereen kan planten in leven houden, daar zijn we
van overtuigd. Je verlaat de winkel altijd met tips om je nieuwste groene vriend in
leven te houden. Unieke droogbloemen creaties zoals fijne kransen en boeketten.
Met droogbloemen van Zeeuwse bodem in combinatie met door onszelf
uitgekozen en gedroogde bloemen. Alle droogbloemen items worden met de
hand
gemaakt en kunnen ook op maat samengesteld worden.
Naast planten en droogbloemen hebben we altijd gave potten en glaswerk op
voorraad. Biologische plantenvoeding en potgrond zijn ook altijd aanwezig,
omdat duurzaamheid bij ons hoog in het vaandel staat en we deze producten
toegankelijk willen maken voor iedereen.
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’t Vliegendt Hert
Dam 61
4331 GH Middelburg
https://www.vliegendthert.nl/

’t Vliegendt Hert is een van Middelburgs mooiste vrij te bezoeken stadspaleizen,
deze imposante patriciërs woning, ademt de sfeer uit het VOC verleden met tal
van authentieke details, zoals een gewelvenkelder, originele plafonds, vloeren en
marmeren openhaarden.
’t Vliegendt Hert is de plaats waar het heden en verleden elkaar ontmoeten.
Uw waardebonnen zijn bij ons vrij te besteden.
Laat je verleiden door je zintuigen in onze wijnbar, met zonnige serre en een
intieme stadstuin .
wij bieden wijnen per glas uit het onuitputtelijke assortiment van onze
Wijnkoperij, omlijst met
mooie delicatessen uit Spanje, Italië en ons eigen Zeeland
In onze Wijnkoperij bieden wij een assortiment van meer dan 500 wijnen, van
Zeeland tot Nieuw-Zeeland. De slijterij biedt naast een breed assortiment
gedistilleerd, zoals: whisky, grappa, cognac en exclusieve likeuren, meer dan 100
verschillende (regionale) bieren
De historische ambiance van het pand vormt een prachtig decor voor de
doorlopende expositie van Zeeuwse kunst .
Tot snel!
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Vero Moda
Markt 55
4331 LK Middelburg
https://www.veromoda.com/nl/nl/stores

VILA
Langeviele 33
4331 LR Middelburg
https://www.vila.com/nl/nl/stores
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Noord-Beveland

Chocoladewinkel nr 15
Veerweg Nr. 15
4493 AL Kamperland
https://chocoladewinkelnr15.nl/

Chocoladedromen worden werkelijkheid
Zou het voor veel chocoladeliefhebbers niet het ultieme genot lijken, een eigen
chocoladewinkel runnen? Jezelf iedere dag omringen met de smakelijkste
bonbonnetjes, pindarotsjes, lolly’s en andere lekkernijen; dat moet wel een feestje
zijn. Carola en Marten Klop kunnen bevestigen dat dat zo is.
Al sinds 2009 runnen zijn Chocoladewinkel nr. 15 aan de Veerweg in Kamperland.
En dat doen ze iedere dag met zo veel liefde en plezier, dat je altijd blij weer
huiswaarts keert na een bezoekje aan hun authentieke winkeltje.
“Mensen die hier voor het eerst binnenlopen, slaken meestal een aantal verrukte
kreten. Wat heerlijk al die chocolade. En dat is het ook,” vertelt Carola. Zij is de
fijnproever van het stel. Alles wat in de winkel verkocht wordt, is eerst langs haar
geweest om te proeven en goed te keuren. Haar lievelingssmaak? “Dat is steeds
verschillend. De ene keer een bastognebonbon, de volgende keer chocolade met
sinaasappel erin.”
Bij Chocoladewinkel nr. 15 mag je altijd iets proeven en op je gemak een keuze
maken. En je vertrekt niet voor het doosje voorzien is van een prachtige strik. Daar
schept Carola misschien nog wel het grootste plezier in. Marten is vooral van de
aankleding en de etalage. Die tovert hij met de wisseling van de seizoenen steeds
opnieuw om tot een ander tafereel. Verder ontfermt hij zich over de promotie en
het bezorgen van bestellingen. Over hun assortiment vertelt hij: “We reizen stad
en land af voor onze chocolade. Onze chocolatiers gebruiken de beste
ingrediënten en Fairtrade Belgische Callebaut chocolade. Het uitgangspunt is dat
we echt goede chocolade verkopen en dat we uniek willen zijn in Zeeland.” Zo
hebben ze ook zelf ontwikkelde producten zoals de Zoute chocolade mossel, het
Noordbevelandertje en de Grappae bonbon van Wijnhoeve de Kleine Schorre.
Daarnaast doen ze veel voor goede doelen en steunen ze de cacaoboeren.
Kortom, jouw bezoekje aan Chocoladewinkel nr 15 maakt iedereen blij!
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Deltapark Neeltje Jans
Faelweg 5
4354 RB Vrouwenpolder
https://www.neeltjejans.nl/

Ontmoet de haaien
Heb je altijd al willen zwemmen tussen de haaien? Voor iedereen, van jong tot
oud is het mogelijk om onder professionele begeleiding en in een speciaal
hiervoor ontworpen duikkooi tussen de haaien te zwemmen en deze zelfs te
voeren.
Dit arrangement duurt ca. 1 uur en start met een rondleiding achter de schermen
van het Bluereef Aquarium. Vervolgens ga je onder begeleiding van de
dierverzorger naar het bassin waar je de duikkooi betreedt. De begeleider zal je
assisteren met het voeren van deze fascinerende dieren. Tijdens de sessie kun je
eventueel zelf met je eigen onderwatercamera unieke foto’s maken. Om deel te
nemen aan dit arrangement ben je in bezit van een zwemdiploma en minimaal 12
jaar oud. Kinderen van 8-12 jaar kunnen deelnemen onder begeleiding van
betalende deelnemende volwassene. Max. 4 deelnemers per sessie.
Entreeticket aan het park is inbegrepen in het arrangement.
Reserveren? Stuur een mail naar info@neeltjejans.nl
Dichterbij Zeeleeuwen
Wil jij ook wel eens op de foto met een zeeleeuw en alles willen weten over deze
prachtige dieren. Dit is je kans! Tijdens het programma Dichterbij Zeeleeuwen
kom je namelijk alles te weten over de leefwijze van zeeleeuwen, mag je een visje
voeren en leer je hoe ongelooflijk sterk en snel de dieren zijn. Er wordt een foto
gemaakt van jou en de zeeleeuw. Dit speciale moment wordt vastgelegd op
camera. De foto van je ontmoeting met een van de zeeleeuwen kun je na afloop
ophalen bij de fotoservice
Om deel te nemen aan dit arrangement ben je in bezit van een zwemdiploma en
minimaal 8 jaar oud. Kinderen van 8-12 jaar kunnen alleen deelnemen onder
begeleiding van een betalende deelnemende volwassene. Max. 10 deelnemers per
sessie.
Entreeticket aan het park en de foto is inbegrepen in het arrangement.
Reserveren? Stuur een mail naar info@neeltjejans.nl
Dichterbij Zeehonden
Tijdens het programma “Dichterbij zeehonden” geven de zeehondentrainers
uitleg over de leefwijze van de zeehonden en krijg je een kijkje in de keuken en
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quarantaine van het zeehondenverblijf. Hier zie je bijvoorbeeld hoe de vis wordt
klaargemaakt. Misschien mag je zelf ook wel even helpen met het snijden van de
vis! Natuurlijk mag je ook een visje voeren en krijg je een zoute zeehonden zoen
mits de zeehond er zin in heeft natuurlijk. Dit speciale moment wordt vastgelegd
op camera. De foto van je ontmoeting met een van de zeehonden kun je na
afloop ophalen bij de fotoservice. Om deel te nemen aan dit arrangement ben je
in bezit van een zwemdiploma en minimaal 5 jaar oud of min. 1.20 meter.
Kinderen van 5-8 jaar kunnen alleen deelnemen onder begeleiding van een
betalende deelnemende volwassene. Max. 10 deelnemers per sessie.
Entreeticket aan het park is inbegrepen in het arrangement.
Reserveren? Stuur een mail naar info@neeltjejans.nl
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Schouwen-Duiveland
Bakkerij Den Soeten Inval
Schuithaven 15
4301 HC Zierikzee
http://www.densoeteninval.nl/

Het lekkerste brood en gebak, gewoon voor elke dag!
In onze winkels in Goes, Middelburg en Zierikzee staan we dagelijks klaar om u te
verrassen met de lekkerste producten en de fijnste service.
Zien we u snel?

Intersport Zierikzee
Grevelingenstraat 6
4301 XX Zierikzee
https://www.intersport.nl/storedetail?storeID=6881

Intersport Zierikzee maakt deel uit van een internationale franchiseformule.
Intersport is actief in 44 landen met ca. 5500 winkels. Wij zitten in het hart van
sport.
Intersport Zierikzee biedt een ruim assortiment aan topmerken, uitstekende
service- en garantievoorwaarden en wij zijn bij uitstek dé specialist in o.a. voetbal,
fitness, tennis, running, wandelen, zwemmen, indoor, hockey teamwear,
wintersport en camping. De medewerkers van INTERSPORT zijn getraind en
geven u een deskundig en persoonlijk advies.
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Bij INTERSPORT combineren wij de kracht van een grote internationale
winkelformule met de sterke lokale betrokkenheid van onszelf als lokale
ondernemer en dragen we graag bij aan een gezondere levenswijze. Onze
filosofie hierbij is simpel. Hoe leuker iets is, des te vaker je het doet. Dus helpen wij
jou aan de sportartikelen en het advies waardoor jij het maximale aan plezier kunt
beleven. Intersport Zierikzee vindt een gezond, sportief actief en leefbaar van
Schouwen-Duiveland zeer belangrijk.
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Tholen

Beautiful Blue
Verbrandestraat 1-3
4691CL Tholen
https://beautifulblue.nl/

U houdt van mooi servies? Wij ook! Dan bent u op het juiste adres bij Beautiful
Blue.
In het stadje Thole hebben wij een winkel met een breed assortiment van het
bunzlau pools aardewerk servies. Je kunt met dit servies mixen en matchen.
Wij importeren het bunzlau pools aardewerk rechtstreeks van de fabriek
Ceramika Artystyczna, en zijn 30-40% goedkoper dan de reguliere winkel.
Het Pools bunzlau-servies van Ceramika Artystyczna is met de hand gestempeld
en word 2x gebakken op 1200 graden, hierdoor is het geschikt voor oven,
magnetron en vaatwasser. Er zijn meer dan 2000 verschillende motieven.
Dit Pools bunzlau-servies wordt eerst gegoten in een mal en 1x gebakken, daarna
wordt het gestempeld en geglazuurd waarna het nogmaals gebakken wordt.
Doordat de verflaag onder de glazuurlaag zit blijft dit Pools bunzlau-servies altijd
mooi en kleurecht en het is ijzersterk.
Het inkopen van het Pools-bunzlau servies van Ceramika Artystyczna is voor ons
altijd weer een feest, en is het onze wens dat het voor u een feest is om het bij ons
gekochte bunzlau servies uit te pakken en te gebruiken.

Bloom4You
Terreplein 2
4691 AA Tholen
https://bloom4you.nl/
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Potter's Kaeswienkeltje en Brasserie Kaeswienkeltje
Kaaij 3-5
4691 EE Tholen
https://www.kaeswienkeltje.nl/home.html

Of u nu op zoek bent naar heerlijke kaas, vleeswaren, vers gebrande nootjes,
brood of vers belegde broodjes bij ons bent u aan het juiste adres. Naast onze
delicatessenwinkel hebben wij ook een Brasserie voor een heerlijk ontbijt , lunch
of diner. Kijk op onze website voor de actuele openingstijden. Ons team heet u
van harte welkom!
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