
 
Lieve gasten, 
 
Erg leuk dat we jullie mogen ontvangen bij ons in de 
SintAnna en dat jullie onze gast gaan zijn. Wij willen 
jullie graag met een mooie ervaring weer naar huis 
laten gaan. Hieronder enkele praktische weetjes met 
betrekking tot de SintAnna en suggesties voor het 
verblijf. In de SintAnna hebben we daartoe ook een 
informatiemap. 
 
Zoals in de bevestiging staat, ontvangen we jullie graag 
vanaf 15.00 uur. Voor die tijd is helaas niet mogelijk, 
omdat wij dan nog bezig zijn met de schoonmaak van 
de SintAnna en andere activiteiten. Zo is ze weer tip-top 
in orde als jullie aankomen! Mochten jullie laat willen inchecken, dan is het fijn als wij dat weten, 
dan houden we er rekening mee. Stuur ons dan alsjeblieft een berichtje via één van de buttons 
hieronder (onze adresgegevens staan helemaal onderaan deze brief). Indien jullie voor 15.00 
uur al in Yerseke arriveren, dan hieronder wat leuke suggesties om te doen.  
 
Tot snel, we zien uit naar jullie komst!  
Een hartelijk groet, Maartje en Meinte 

 
  
info@sintanna.com +31 (0)6 53 833 504 
 
 

Yerseke  
In Yerseke is het zonder meer leuk om even over het dorp te wandelen. 
Het is een onderscheidend dorp. Daar waar andere dorpen in de 
omgeving veelal agrarisch georiënteerd zijn, is Yerseke een vissersdorp. 
Goed om te weten, alles in Yerseke is op loopafstand! Naast de grote 
kerk in het midden van het dorp bevindt zich het VVV 
(toeristeninformatie), zij zitten in het voormalig gemeentehuis. Het VVV is 
geopend op dinsdag en op zaterdag, voor de openingstijden kijk op hun 
website. Dichtbij het VVV bevindt zich de Chocolatier Ticho van Tiemo & 
Jim in de Noordzandstraat. Dit is een verborgen chocolade-walhalla en je 
kunt er heerlijk koffie en thee drinken, een aanrader!   

mailto:info@sintanna.com


 
 
Wanneer de doorloopt, kom je via de Kaaistraat op de 
Havendijk bij de Oesterputten uit. Voor een lekkere lunch 
kun je bijvoorbeeld naar de Viskeete, die bevindt aan de 
Alexanderhaven. Maar je kunt ook bij Josefien Pekaar of bij 
de Oesterij een heerlijk plateautje oesters gaan proeven of 
mosselen eten. Mocht je een rondleiding bij ons hebben 
geboekt, dan vindt die plaats bij de Oesterij, voorafgaand 
aan het inchecken. Voor een rondleiding, kijk op onze 
website door op deze link te klikken => rondleidingen 

 
 

 
Wil je verder wandelen, loop dan naar de andere havens en 
zo verder, via het strandje van Yerseke, eventueel door het 
natuurgebied Yerseke Moer. Een uniek landschap dat zo is 
geworden doordat er vroeger, meer dan 500 jaar geleden, 
zout is gewonnen uit het veen. Het landschap is sinds die 
tijd niet aangetast. Vanaf eind juli tot eind oktober mag je er 
doorheen wandelen via de route die door het Zeeuws 
Landschap is uitgezet. 
 

 
Omgeving Yerseke 
Vind je het leuker om alvast wat stadjes te 
bezoeken, dan is het dichtstbijzijnde stadje 
Goes, op een goed kwartier rijden van 
Yerseke. Leuk om doorheen te wandelen, 
het is een oud vestingstadje. Lekker om te 
lunchen, maar sowieso leuk om even 
binnen te kijken, is Slot Oostende. Dit 
bevindt zich aan het pleintje bij de Grote 
Kerk en de Maria Magdalenakerk.  

http://www.sintanna.com/pages/yerseke-en-omgeving/rondleiding---varen---kreeftenvissen.php


 
 
Iets verder gelegen liggen de mooie stadjes 
Zierikzee, Middelburg en Veere. Dat laatste plaatsje 
noemen we ook wel ‘klein Brugge’, zeer pittoresk, 
verdwalen is niet mogelijk. Mooie straatjes, oude 
huisjes en leuke winkeltjes. In het seizoen is er elke 
dinsdag een historische markt. En niet te vergeten, 
lekkere appeltaart bij Zuster Anna, tegenover het 
gemeentehuis :). 
 
 

 
Strand 
Een half uur rijden vanaf Yerseke zijn de prachtige 
stranden, die zich uitstrekken van Vlissingen tot 
aan Oostkapelle. Heerlijk om te lopen, over het 
strand heen, door de duinen terug. Veel 
strandpaviljoens bieden volop gelegenheid om 
even uit te rusten en te genieten! Je kunt er ook 
goed lunchen en avondeten. Onze favorieten : 
Strandpaviljoen Piet Hein & Kaapduin. 
 
 
Watersnoodmuseum 
Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de vier 
caissons die werden gebruikt voor het sluiten van 
het laatste dijkgat, ontstaan tijdens de watersnood 
van 1953. Het museum is gelegen in de zeedijk ten 
zuiden van het Zeeuwse dorp Ouwerkerk. Erg mooi 
museum, als je in Zeeland bent een aanrader. Je 
realiseert je daarna terdege wat het inhoudt om 
onder zeeniveau te leven.  



 
 
 
Verder staan er op onze website bij de ‘Yerseke en omgeving’-tab nog handige links, klik op 
deze link om daar te komen => Yerseke en omgeving . Je treft er onder andere informatie over 
de activiteiten agenda, ook kun je zien welke restaurants en andere eetgelegenheden Yerseke 
te bieden heeft. 
Vergeten een rondleiding aan te vragen over de oesterputten? Geen nood, bel ons of stuur ons 
een mailtje om aan te vragen. De informatie hierover treft u hier => rondleidingen 
 
 
 
Deze plattegronden staan er ook in groot formaat, klik daarvoor op deze link => plattegronden 
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Plattegrond Yerseke 

 
Overzichtskaart Zeeland 
 
 

 

 

SintAnna 

Langeville 37 

4401 GL Yerseke (Zeeland - NL) 

mobiel Maartje (+31) 06 5344 7616 

mobiel Meinte (+31) 06 53 833 504 

 


