
Avontuur in de natuur 

De kinderen vinden op de Zandkreek een plek om naar 

hartenlust hun vakantie te vieren. Op avontuur: spelend 

aan de waterrand ontdekken ze de natuur. De kleintjes 

kunnen zich onder toezicht van de (groot)ouders ver-

maken in het kinderzwembad (niet verwarmd).  Een 

trekvlot is het stoere speelterrein voor de wat oudere 

kinderen die al goed kunnen zwemmen. 

Activiteiten in de regio 

Groot en klein hoeven zich geen moment te vervelen. 

Kijk voor meer informatie op: 

www.vvvzeeland.nl/eilanden/noord-beveland       
www.zeelandpas.nl                                                              

 

 

 

Voorseizoen  1 april -  30 juni  (9*10 mtr)        500,00 euro  

Seizoen           1 april - 15 okt. (9*10 mtr)       1.250 00 euro  

Comfort          1 april - 15 okt. (13.5*10 mtr)  1.875,00 euro 
 
Overnachting  per nacht                               

Incl. elektra (10 A ) p.dag               18,75  euro     

Logee                  4,00 euro 

Tweede auto p.dag                1,50 euro 

Toeristenbelasting  (2016)               1,12 euro 

Wees welkom op 

recreatieterrein De Zandkreek! 

Recreatieterrein De Zandkreek in Kortgene is één van die 

locaties. Een unieke plek gelegen op een groene strook 

van bijna anderhalve kilometer, direct aan het Veerse 

Meer. In totaal heeft het terrein 120 ruime plaatsen be-

schikbaar voor uw caravan of vouwwagen. Voor campers 

zijn er een aantal verharde plaatsen aangelegd. 

Water en sport 

De Zandkreek is een paradijs voor iedere water(sport)

liefhebber. Er zijn vele faciliteiten binnen handbereik 

zoals zwem- en botensteigers en zelfs een eigen trai-

lerhelling.  

Ideaal om zelf het 22 kilometer lange Veerse Meer te 

verkennen. Wanneer u kiest voor een avontuurlijk tocht-

je met uw eigen boot, heeft u bovendien de mogelijkheid 

om direct vanaf het Veerse Meer door te varen richting 

de Oosterschelde via de Zandkreeksluis. 

Op het recreatieterrein is een beheerder aanwezig om u 

te helpen bij het vinden van antwoorden op uw vragen. 

Wij vinden het een voorrecht u te mogen ontvangen op 

recreatieterrein De Zandkreek. Graag tot ziens !                                                 

 

In het algemeen 
 
Al onze prijzen zijn incl. warm water/douche in de sanitair ge-

bouwen, 1 auto op het terrein,  2 huisdieren, 2 bijzettentjes 

(max. 6 m2), 2 volw. en thuiswonende kinderen. 
 
Seizoenplaatsen excl. toeristenbelasting. Elektra wordt 

iedere maand verrekend op basis van uw verbruik en een vast-

gesteld tarief per kW. Overige huisdieren in overleg met de 

beheerder. 
 
Arrangementen incl. elektra (10 A), excl. toeristenbel.  

Onderverhuur is niet toegestaan.  

Prijzen onder voorbehoud van wijzigingen.  

Adres:   

Oostbermweg 2 

4484 SR KORTGENE                     

Noord-Beveland NL 

Tel +31 (0) 113  301855 

 
E-mail: info@dezandkreek.nl 

Website: dezandkreek.nl  

 

volg ons via  

 

  

 


