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mini camping

De camping ligt aan de fietsroute midden Zeeland en aan de
ruiterroute Noord-Beveland. Op drie km. afstand vindt u de inlagen met vele soorten vogels
en het kunstmatig aangelegde vogeleiland. Heeft u geen ruimte om fietsen mee te nemen,
dan kunt u ze bij ons huren. Heeft u geen fietsdrager op de auto? Leen er dan een, en u
kunt gaan fietsen in bijvoorbeeld de Zak van Zuid-Beveland met z'n bloemdijken en
schaapskooi. Doe ook eens "een rondje met het pontje". De kleine, Zeeuwse veerdiensten
die aansluiten op fietsroutes, maar ook op het openbaar vervoer en leer Zeeland van een
VANUIT GOES
Rij richting Zierikzee. Neem niet de afslag Kats, maar rij door tot u de
grote kruising voor de Zeelandbrug nadert. Daar gaat u rechts af. minicamping "WEIZICHT" is de eerste boerderij aan de rechtse kant.
VANUIT ZIERIKZEE
Rij richting Goes. Zodra u de Zeelandbrug over bent neemt u de eerste afslag links.
mini-camping "WEIZICHT" is de eerste boerderij aan de rechtse kant.
VANUIT KAMPERLAND
Via de N255 rijdt u richting Kats. Op T-kruising links. 2e weg links (op kruising Kats).
2e weg links. Gelijk het erf op draaien.

U vindt ons ook in
de kleine campinggids van de

E-mail: info@weizicht.com
Website: www.weizicht.com
Tel: 0113-695680
06-51640816
Fax: 0113-695683

Met kleine kinderen kunt u naar het Katse strandje. Dit is
klein en dus heel overzichtelijk. Met de fiets ongeveer een
kwartiertje. Met de auto ongeveer 5 min. Het grote Noordzeestrand vindt u bij Vrouwepolder, met de auto ongeveer20 min.

“weizicht”

Charles en Hanneke van de Bilt
Noordlangeweg 19
4485 PK KATS

BINNEN ACCOMODATIE In de boerenschuur is een binnenspeelhonk gemaakt. Hier
staat voor de kleintjes, een garage, een keukentje en een speelboerderij met toebehoren, en
voor de grotere kinderen, een tafelvoetbalspel, twee sjoelbakken, een airhockeytafel en
voor allemaal een teken- en schildertafel. Een filmpje kijken of een spelletje spelen. Het kan
er allemaal.
WI-FI Daarnaast hebben we besloten om draadloos internet aan te leggen op het terrein.
Tegen betaling kunt u vanaf uw plaats met eigen laptop e-mailen of google-en.

en wij zijn aangesloten bij het
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Ruime standplaatsen 150-225mtr²
Prachtig uitzicht over de landerijen en het erf
Water en electra op alle plaatsen aanwezig
Zeer goed onderhouden sanitairgebouwen met
overdekte afwasplaatsen
Grote jeu de boules baan met plantanen-afdak
Informatie balie is geopend van 9.00 tot 17.00 uur
Uitleen van boeken en lektuur
Wasmachine, droger, vriezer en koelkast aanwezig
Fietsverhuur met gratis fietsroutes door heel Zeeland
In de directe omgeving van "De Zeeuwse rozentuin"
Diverse recreatiemogelijkheden in de directe omgeving
Binnen zwembad Sportpunt Zeeland in Goes
Groot spel en sport en vliegerveld
Speeltuinen in het zicht van alle plaatsen
met een hele grote trampoline! en pipowagen

Boven in de kop van het Zeeuwse eiland Noord-Beveland, liggen twee plaatsjes, Kats en
Colijnsplaat. Daar midden tussen de landerijen, vindt u mini camping “WEIZICHT’. Met
zijn 25 plaatsen, een oase van rust, centraal gelegen op nog geen kilometer van de doorgaande weg Goes-Zierikzee.

Familie van de Bilt heet u
van harte welkom.
Wanneer u bij ons aankomt wordt u ontvangen in de recreatieruimte met een heerlijk kopje
koffie of thee. U krijgt van ons een uitgebreide informatiemap. Hierin vindt u wat er in de buurt
en op de andere eilanden zoal te doen is. Ook het nieuwsbord aan de zijkant van de receptie
ruimte kan u behulpzaam zijn in het vinden van een leuke aktiviteit voor u en of de kinderen.
Wij hopen dat het u zal helpen er een onvergetelijke vakantie van te maken. Daarna helpen wij
u naar uw plaats en hopen wij voor de rest van uw vakantie uw vraagbaak te zijn.
Onze informatiebalie is van maandag tot vrijdag open van 9.00 tot en met 17.00 uur. Hier kunt
u terecht voor:
•
voor de huur van fietsen, fietsstoeltjes voor de kleinsten en gratis fietsroutes.
•
kleine technische mankementen.
•
het invriezen van uw koelelementen.
•
uw vakantie wasje en allerhande informatie over Zeeland
Voor de kinderen zijn er, duidelijk in het zicht van alle plaatsen, twee speeltuintjes, waar naar
alle lust geklauterd, geschommeld en gegleden kan worden. En voor de kleintjes een echte
Mamaloe wagen met krijtjes, blokjes ect.
De grotere kinderen en de volwassenen kunnen zich uitleven op een groot sport, spel en
vliegerveld. U kunt daar ongestoord een partijtje basketballen, voetballen, volleyballlen of,
bij winderig weer, een vlieger oplaten. De trampoline en, in ons binnen speelhonk, de airhockeytafel, zijn bij de kinderen favoriet.
Daarnaast hebben we allerlei soorten boerderijdieren. Kwebbel, Knabbel en Babbel de
geiten, Madelief de gans, Hendrik en Hendrika de kaapse eenden, poezen, kippen en natuurlijk onze siereendjes. s'Middags rond vijf uur samen met de boer de beestjes eten geven!!

De camping is beschut door een brede windsingel.
Uw plaats is ruim, afgebakend door lage hegjes, ligt
zonnig en is voorzien van water aan- en afvoer en
elektra (10 amp). U kijkt vanuit elke plaats op het
speelterrein, boerenerf met zijn fruitbomen en
boerderijdieren en vanaf diverse bankjes heeft u een
fraai uitzicht over ons mooie Zeeuwse landschap.

Onze camping beschikt over twee, zeer goed onderhouden, modern ingerichte toiletgebouwen. U heeft
de beschikking over 6 toiletten, 6 douches, 2 wastafels, een grote spiegel en voor de heren natuurlijk
een scheer-stopcontact.
Ook aan de gezinnen met hele kleine kinderen hebben we gedacht. Er is een douche met verwarming
en een baby aankleed kussen. Daarnaast zijn er buiten twee overdekte spoelgelegenheiden voor de dagelijkse afwas. En laten we ook het
vakantiewasje niet vergeten. Er staat een wasmachine en een droger tot uw beschikking
tegen vergoeding. Uw koelelementen kunnen in de vriezer en er is een koelkast aanwezig
voor diegene die ons met de tent komen bezoeken.
In de receptieruimte (of lekker buiten) bakken we voor de kinderen regelmatig pannekoeken of
zitten we te knutselen. Ook wordt deze ruimte gebruikt om op slechtere dagen films te draaien
voor de kinderen. U vindt er brochures, maar ook tijdschriften en boeken die geleend kunnen
worden. Voor de kinderen word er met regelmaat iets georganiseerd. Een ritje met de kar of een
speurtocht, sjoelen of spelletjes op het veld.
Wilt u iets gaan bekijken maar u weet niet waar u moet zijn? Aarzel dan niet om te vragen. Met
de gouden- en de vvv-gidsen en alle info die we tot onze beschikking hebben kunnen we u
vast en zeker op weg helpen.
Vrijdagavond komt de kaasboer op het terrein. En iedere Zaterdagavond, rond de klok van
achten de “koffieklets”. Voor diegene die willen, koffie met (meestal) eigengebakken cake, en
héél wat lol.

