In het midden van ZeeuwsVlaanderen staat op een
oude zeedijk een sfeervol
vrijstaand huis. Voor
mensen die tot rust willen
komen is dit een ideale
vakantiebestemming.
Genieten van van landelijke
rust voert hier de boventoon.

Ontspanning aan de Zeeuwse
en Belgische stranden is bij
velen geliefd.
Breskens, Cadzand, Sluis,
Knokke, het zijn plaatsen waar
de toerist zeven dagen per
week met open
armen wordt ontvangen.
Terneuzen met zijn
havens,gezellig winkelcentrum
en tropisch golfzwembad.
Mosselen eten in Philippine of
surfen op de Braakman, voor
iedereen keus genoeg.
Een dagje buitenland waar je
gewoon Nederlands kunt
spreken? Net over de grens
met België liggen Brugge,
Gent, Antwerpen, steden die
stuk voor stuk de moeite
waard zijn om te bezoeken en
er wellicht een goed maal te
nutigen in een van de vele
restaurants.

‘s-Zomers kijken over
golvende korenvelden met
aan de einder het silhouet
van schepen die over de
Schelde varen.
Lange wandelingen maken
of fietsen langs dreven en
kleine slaperige dorpjes.
Oude zeehavens bezoeken

Zeeland
Omstreeks 1300 bestond
Zeeland meer uit eilanden
dan uit vast land. De
spreuk “Luctor et emergo”,
(ik worstel en kom boven)
slaat niet zozeer op de
strijd van de Zeeuwen
tegen het water maar tegen
de Spaanse overheersing.
Toch symboliseert deze
spreuk de eeuwige strijd
die de Zeeuwen tegen het
water voeren. Na de
watersnoodramp in 1953
werden in 1986 de
Deltawerken afgerond met
de aanleg van de
stormvloedkering in de

die nu midden in het land
liggen. We noemen hier
Biervliet, een oude
vissersplaats waar door
Willem Beukelszoon het
haringkaken is uitgevonden.

Oosterschelde. De dijken in
de Westerschelde
werden op Deltahoogte
gebracht.
De locatie van de woning
Driewegen ligt in het
midden van ZeeuwsVlaanderen. Het is een
klein dorpje vlak bij
Biervliet. Sinds de opening
van de
Westerscheldetunnel is de
bereikbaarheid enorm
verbeterd. Een goede
verbinding is er ook via
Antwerpen.

De woning zelf
Het huis is vrijstaand met
een afgesloten zonnige
tuin. De woning is voorzien
van modern comfort. De
centrale verwarming zorgt
er voor dat het het hele jaar
bewoonbaar is.
De zit- en eetkamer staan
in open verbinding met
elkaar. In het zitgedeelte
staan comfortabele
meubelen. Uiteraard is een
kleurentelevisie en een
radio aanwezig. In de
verbinding tussen keuken
en woongedeelte is een
garderobe en een toilet.
De keuken is voorzien van
een koelkast met diepvries.
Er is een vierpits
gaskookplaat en een
electrische oven. Een

Op de begane grond is
tevens een slaapkamer met
een één-persoons bed.
Via een open trap komt
men op de verdieping waar
twee slaapkamers en een
garderobe zijn.
Eén slaapkamer is voorzien
van royaal twee-persoons
bed.
In de tweede slaapkamer
zijn drie een-persoons
bedden.

magnetron, een
broodrooster, en een
koffiezetapparaat zijn ook
aanwezig.
Er is voldoende bestek en
servies voorradig. (6 pers)

Badkamer
De badkamer heeft een
wastafel, een douche en
een ligbad. Hier is ook een
wasmachine geplaatst.

Zelf meenemen
• hand- en keukendoeken,
bedlinnen.

Route beschrijvingen
Vanaf Roosendaal de A58
richting Vlissingen rijden en
bij Ellewoutsdijk de
westerscheldtunnel richting
Breskens rijden.
Via Antwerpen door de J.F.
Kennedytunnel en dan de
afslag richting Hulst.
Na Hulst de N61 richting
Terneuzen en Breskens
nemen. Bij Biervliet richting
Hoofdplaat. U komt dan
langs het dorpje
Driewegen.

