
 

Welkom op ons bedrijf 

 

 

 

 

Familie de Feijter 

Zaamslagsedijk 6 

4543 NG Zaamslag 

 

 

 

 

 

 

 



Beste gast,  

 

Allereerst willen we u van harte welkom heten op ons bedrijf. 

 

Graag willen we u iets vertellen over ons bedrijf en de  prachtige streek waarin u 

zich nu bevindt. 

 

Het bedrijf is al sinds het jaar 1811 in de familie, wij zijn de 7e generatie die  

hier boeren.  

We hebben een akkerbouwbedrijf waar traditionele gewassen worden geteeld, 

zoals granen, suikerbieten, uien en aardappelen. De werkzaamheden op het land 

vinden grotendeels plaats tussen maart en november. Op ons bedrijf zijn de 

wintermaanden dus relatief rustig.   

We hebben twee grote schuren gebouwd (in 2001 en 2011) die hoofdzakelijk 

dienen voor de opslag van onze producten, met name de uien. Ook is er een deel 

voor machineberging. De houten schuur dateert van 1968, en is vergroot in 1978.  

Het huis is gebouwd in 1978 en verbouwd in 2012. 

 

We wonen en werken midden in de polders van Oost Zeeuws Vlaanderen, een 

gebied waar nog volop rust en ruimte is te vinden. Nog niet ‘aangetast’ door 

professioneel toerisme, kunt u hier genieten van een stukje cultuurlandschap, 

gecombineerd met prachtige natuur. Er zijn  volop mogelijkheden om te fietsen 

en wandelen door onze streek, met oude stadjes als Axel en Hulst binnen 

handbereik. 

 

Enthousiast geworden door ‘camperaars’ in de familie en kennissenkring hebben 

we besloten om ons bedrijf open te stellen voor mensen die met een camper 

rondreizen. 

 

We wensen u een prettig verblijf toe, 

 

Met vriendelijke groet, Piet, Ellen en Bas de Feijter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De omgeving: 
 
Op ongeveer 4 kilometer ligt het dorpje Zaamslag. 

 

 
 
 

 

Zaamslag wordt door de inwoners meestal ’t durp’  genoemd. Het is een dorpje, een 

onderdeel van gemeente Terneuzen,  met 3500 inwoners en relatief veel voorzieningen.  

Zo is er een goed uitgeruste supermarkt met een postagentschap, zijn er 2 warme 

bakkers en een ambachtelijke slagerij.  Er is een pinautomaat van de Rabobank in de hal 

van de apotheek aanwezig.  

Daarnaast is er een kapper, een schoenenzaak, een juwelier, een benzine-station waar je 

propaan kunt vullen, een brocanterie in de voormalige gereformeerde kerk en een garage 

op het dorp.  

Ook zijn er enkele gerenommeerde kledingzaken (dames- en herenmode) aanwezig. 

 

 

Nuttige adressen: 

 

Huisartsenpraktijk Zaamslag 

Voorburcht 2 

4543 AZ Zaamslag 

Telefoon: 0115 – 431244 

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 8 en 10 uur.  Het is 

dan wel handig dat u uw verzekeringspapieren bij de hand heeft. 

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 uur tot 17.00 

uur. Telefonisch bereikbaarheid overige niet urgente vragen tussen 8:00 en 11:00 uur en 

tussen 14:00 en 16:00 uur. Tijdens de middagpauze, van 12.00 uur tot 13.30 uur, zijn we 

wel telefonisch bereikbaar via de spoedlijn telefoonnummer: 0115-436146.  

 

De inwoners van Zaamslag worden ook wel 

‘stropielekkers’ genoemd. Vroeger stond op het 

dorpsplein een vat met stroop waar altijd een 

paar druppels aan bleven hangen. Volgens het 

verhaal haalden de inwoners van Zaamslag de 

druppels er met hun vinger af om die vervolgens 

af te likken. Volgens een andere lezing van het 

verhaal over de afkomst van de naam 

Stropielekkers was er een vat met stroop van 

een kar gegleden en hadden de duigen het niet 

gehouden. Met als gevolg dat de stroop uit het 

kapotte vat lekte en dorpelingen die ervan 

hoorden, schoten toe, sommigen met kannetjes 

en kopjes, anderen om hun vingers in de stroop 

te steken en het zoete goedje daarvan af te 

likken. 

 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Stropielekkers.JPG
http://nl.wikipedia.org/wiki/Stroop


 

 

Huisartsenpost Terneuzen 

In het weekend en de avonduren is de huisartsenpraktijk gesloten. 

Voor spoedgevallen kan men dan terecht in de huisartsenpost in Terneuzen, nabij het 

ziekenhuis. U dient voor een bezoek aan de huisartsenpost altijd eerst te bellen. 

Men vraagt dan om uw naam, adres, geboortedatum, verzekeringsgegevens, de naam van 

uw eigen huisarts, medische voorgeschiedenis en medicijngebruik. 

 

Vlietstraat 12 

4535 HA Terneuzen 

Telefoon: 0115 – 643000. 

 

 

BENU Apotheek Kloosterzande 

Plein 18,  

4543 BJ Zaamslag 

Telefoon: 0115 - 432024  

Openingstijden 

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.30 uur. 

Tussen 12.00 en 13.00 kunt u voor spoedgevallen bellen naar 06-20253589 

 

 

In levensbedreigende situaties, als elke seconde telt en een ambulance noodzakelijk is, 

bel 112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Op ongeveer 8 kilometer ligt Terneuzen. 

 

 
 

 

Terneuzen is een gemeente met veel economische activiteiten op industrieel gebied, in 

de haven, langs het kanaal en niet te vergeten de landbouw. Terneuzen telt 400 

landbouwbedrijven.  

 

In Terneuzen is van alles te zien en te beleven. Mooie buurten met oude pandjes met 

opgeknapte geveltjes, liggen verborgen achter de gezellige moderne winkelstraten van 

de stad. 

  

U kunt een kijkje nemen achter de schermen van Het Portaal van Vlaanderen, de 

havenlong van Gent. Het letterlijke hoogtepunt van een bezoek aan dit sluizencomplex is 

het zicht op de sluizen en de Westerschelde vanuit de veertig meter hoge uitkijktoren. 

  

De gehele stad ademt de sfeer van water, de levensader van Terneuzen. Het Stadhuis 

heeft de vorm van de brug van een schip, de ingang van Winkelcentrum De Steenen Beer 

stelt een openslaande sluisdeur voor, op de Scheldeboulevard kunt u lekker uitwaaien en 

de scheepvaart van dichtbij bewonderen.  De vele cafés en restaurants in de 

Nieuwstraat en op de Markt nodigen uit tot een aangename rustpauze. 

 

In Terneuzen zijn diverse winkelcentra met een scala aan winkels. 

• In winkelcentrum Zuidpolder  (Alvarezlaan, Guido Gazellelaan) vindt u Albert Heijn, 

Lidl, Blokker, Etos, Bruna, Scapino, Wibra en Zeeman. 

• In winkelcentrum Serlippens (Lorentzlaan) vindt U de Jumbo 

• Er zijn 2 Aldi’s in Terneuzen: Kennedylaan 3 4538 AE Terneuzen 

                                              Kokkeldreef 10,4533 DD Terneuzen 

• In het centrum van Terneuzen kunt U alle moderne winkelketens vinden. 

 

 

 

Terneuzen is de grootste 

gemeente van Zeeland, met in 

totaal zo’n 55.000 inwoners. 

Gemeente Terneuzen bestaat 

naast de grote kern (35.000 

inwoners) uit 13 dorpjes, waarvan 

Zaamslag er 1 is.  Terneuzen 

heeft een oppervlakte van 32.000 

Ha, waarvan 5.000 Ha in de 

Westerschelde ligt. 



 
 
 

 

 
 

Als laatste willen we U de legende van de 

vliegende Hollander niet onthouden:  

 

Kapitein Vanderdecken verlaat op 

Paasmorgen tegen de zin van zijn vrouw de 

haven van Terneuzen, op weg naar Oost-

Indië. Bij de Kaap de Goede Hoop komt hij 

in grote stormen terecht die negen weken 

aanhouden. Vanderdecken probeert 

tevergeefs de Kaap te passeren. De 

volledig uitgeputte bemanning smeekt hem 

terug te keren naar de Tafelbaai om daar 

beter weer af te wachten. Willem 

Vanderdecken weigert en gooit in zijn wilde 

drift de stuurman overboord. Terwijl hij 

dit doet roept Vanderdecken: 'God of de 

Duivel de Kaap vaar ik om, al moet ik varen 

tot het laatste oordeel!' Sindsdien zwerft 

het spookschip tegen de wind in over de 

wereldzeeën. De bemanning is dood en 

verricht zwijgend haar taken, zonder 

antwoord te geven aan de kapitein. Kapitein 

Vanderdecken moest blijven leven. Hij 

staat aan het roer en brengt ongeluk en 

verderf aan ieder schip dat hij tegenkomt. 
 



Op ongeveer 8 km ligt Axel 

 

 
 

 
Op cultureel gebied is er in Axel genoeg te beleven. In het Streekmuseum Het Land van 

Axel is een verzameling klederdrachten en sieraden te zien. Ook kunt u hier wisselende 

exposities bewonderen. De begane grond van de Watertoren in Axel is omgetoverd tot 

een expositieruimte met wisselende tentoonstellingen. Vergeet vooral uw verrekijker 

niet mee te nemen: vanaf de zestig meter hoge watertoren heeft u een prachtig 

vergezicht over de wijde omgeving. Bij voldoende wind draait de Axelse molen uit 1750 

op zaterdagen. Het meel wordt door de Axelse bakkers gebruikt om het overheerlijke 

molenbrood te bakken.  

Ook kunstliefhebbers kunnen hun hart ophalen in Axel. Het meest opvallende 

kunstproject in de stad is van Han Deij. Zijn beelden en ook andere kunstobjecten en 

sculpturen, kleden de stad prettig aan. 

Buiten de bebouwde kom ligt het 160 ha grote natuurgebied Smitsschorre. Een deel 

daarvan is uitgeroepen tot Kunstbos met landschapskunst van zo'n twaalf kunstenaars. 

Bovendien bevinden zich in dit bosgebied een golfbaan, een zweefvliegveld en een 

motorcrosscircuit. 

Naast deze kunst en cultuur staat Axel bekend om de zaterdagse weekmarkt en het 

leuke winkelaanbod. Ook is het aangenaam vertoeven in één van de horecagelegenheden 

en op de gezellige terrassen. 

Bij het buurtschap Schapenbout, net buiten Axel, zien we het spoorwegviaduct uit 1912. 

Het viaduct vormt de laatste tastbare herinnering aan de voormalige spoorlijn tussen 

Mechelen en Terneuzen. Deze verbinding speelde een belangrijke rol bij de 

industrialisatie van de Kanaalzone. 

 

 

 

De inwoners van Axel worden schertsend 

'erpelkappers' genoemd. Die bijnaam danken ze 

aan het feit dat ze vroeger na de aardappeloogst 

met hun 'kapper' (schoffel) naar het veld trokken 

in de hoop nog wat 'erpels'  (aardappelen) te 

vinden. Het beeld De Erpelkapper herinnert daar 

nog aan. 

  



In ons gebied kunt u prachtige tochten met de fiets maken. Via het knooppunten-

systeem zijn er diverse fietsroutes uitgezet. Een voorbeeld daarvan is de ‘fortenroute’ 

nabij Zuiddorpe. Ook oude stadjes als Axel en Hulst zijn zeker een bezoek waard.  

 

  

Enkele nuttige adressen:  

• Gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1, 4531 GZ, Terneuzen, 14 – 0115.  
www.terneuzen.nl   U kunt volop informatie vinden over de kleine kernen van deze 

gemeente  als u doorklikt op ‘vrije tijd’ en daarna ‘toerisme’. Als u daarna klikt op 

‘fietsen en wandelen’ vindt u een scala aan fiets- en wandeltochten. 

• Via www.axel.nl  kunt u allerlei informatie vinden over en van dit prachtige stadje. 

• Gemeente Hulst, Grote Markt 24, 4561 EB Hulst, 0114 – 389000. 

www.gemeentehulst.nl  

• Via www.fietsen.123.nl   kunt u diverse fietsroutes in heel Zeeland vinden  

 

 

In geval van een kapotte fiets kunt u terecht bij: 

Profile Axel 

Zeestraat 6A 

4571 BD Axel 

+31 115 530049 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.terneuzen.nl/
http://www.axel.nl/
http://www.gemeentehulst.nl/
http://www.fietsen.123.nl/


Nog enkele praktische zaken met betrekking tot uw verblijf bij ons: 

 

• Om gebruik te maken van het draadloos internet heeft u een inlogcode nodig. Het 

netwerk heet ‘gasten’,  het wachtwoord is:    gasten06 

• U kunt uw fietsen in de houten schuur parkeren, achter de witte roldeur. 

• U kunt hier uw grijs water lozen. Graag in overleg met ons. 

• U kunt hier uw toilet legen, als u voor uw toilet GEEN chemicalien gebruikt. Dit komt 

omdat wij hier in het buitengebied NIET zijn aangesloten op een rioolsysteem en 

deze stoffen dan uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht komen. Gebruikt u 

geen chemicaliën tonen we u graag waar u de toiletcassette kunt legen. 

• Er is mogelijkheid tot inname van vers water. Indien u water nodig heeft, tonen we u 

graag waar u dit kunt vinden. 

• Alle restafval (inclusief blik, drankkartons en plastic) kunt U in de grijze container 

gooien bij het groene hekje. Daar is ook een krat geplaatst waar U uw leeg glas in 

kunt zetten. Er is een containertje aanwezig voor uw oud papier. 

• Als u het prettig vindt om onder een parasol of luifel te zitten, kunt U deze rustig 

opzetten. Wel vragen we U deze in te klappen als U langdurig ‘van huis’ gaat. Dit om 

mogelijke schade aan uw camper te voorkomen als de wind plotseling moest opsteken. 

Het kan in de polder dan aardig gaan ‘spoken’. 

 

 

In de kantine van de houten schuur staat een wasmachine waar u gebruik van kunt 

maken. De kosten hiervoor zijn € 4 per wasbeurt, waarbij u uw eigen wasmiddel kunt 

gebruiken. We tonen u graag waar de wasmachine staat.  

 

In de groene houten schuur staat links van de witte roldeur een kastje met daarin 

boeken en tijdschriften. U mag deze lenen of ruilen voor een ander boek. Ook ligt daar 

een gastenboek. Vindt U het leuk om daar in te bladeren, of zelf iets toe te voegen bent 

U van harte welkom om het even mee te nemen. 

Bovenop het kastje staat een mand met extra informatie over Terneuzen, Hulst en de 

kanaalzone. Deze informatie is gebundeld in mapjes. U mag deze lenen zolang u bij ons 

verblijft. In het kastje liggen ook folders, o.a. van de groep ‘Langs Boerenerven’.  

 

Honden zijn bij ons welkom. Zij dienen echter TEN ALLEN TIJDE aangelijnd te zijn. Dit 

voor de veiligheid van ons, onze dieren en andere gasten.  

Dit is bij een verblijf op ons campererf de enige regel die we hanteren, we vragen U dan 

ook vriendelijke deze toe te passen! 
 
 

 

 

 



www.langsboerenerven.nl  

Sinds januari 2021 heeft een aantal camperplaatsen de krachten gebundeld en is 

langs boerenerven ontstaan. Een groep van 15 boerenbedrijven met daarbij 

camperplaatsen. U kunt hier, net als bij ons, niet alleen genieten van de rust en 

de ruimte van een échte boerderij. Maar ook kunt U kennis maken met de passie 

die deze ondernemers hebben voor hun bedrijf, en alles waar daarbij hoort!  

Via de website kunt u heel eenvoudig de deelnemende boerderijen vinden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.langsboerenerven.nl/


 

 

Tarieven camperplaats 2023. 

 

€ 15,00 per overnachting, 1 camper met 2 personen.  

Dit is inclusief toeristenbelasting, en het gebruik van stroom, water, wifi en BTW. 

Gasten die met een elektrische camper rijden, krijgen een plekje met een stroommeter. 

Er wordt een toeslag gerekend bij gebruik van meer dan 4 kWu per dag.  

Indien u met meer dan 2 personen bent, wordt er voor elke extra gast € 3,00 per 

persoon per nacht aan kosten gerekend.                                 

 

 

Hartelijk dank voor uw verblijf,  

Met vriendelijke groet, 

 

Familie de Feijter 

Zaamslagsedijk 6 

4543 NG Zaamslag 

0115 – 432595 

06 – 23483935 
                                      

 
                                                                          


