
WELKOM IN
ONS HUIS!

WAT FIJN DAT JULLIE ER ZIJN

We hopen dat  d i t  prec ies  de  vakant ie  i s  waar
ju l l ie  op hoopten!  We hebben het  oude,
verva l len  ve i l inghu is  u i t  1540 met  veel  l ie fde 
verbouwd.  Het  was  onze droom om een k le ine
bed zonder  breakfast  te  beg innen ,  en  nu  z i jn
ju l l ie  onze gasten .  Heel  erg  leuk !  Ju l l ie  k r i jgen
een f les je  van  onze favor ie te  wi jn  om de
vakant ie  goed te  beg innen .    

Veel  p lez ier ,

Groeten Jochem en Emi l ie



UITLEG OVER
HET HUIS

WAT IS HANDIG OM TE WETEN?

De wi f i  naam is  Houtkaa i9a  en  het
wachtwoord i s  Of f l ine !
Ext ra  handdoeken en  de föhn l iggen in  het
wastafe lkast je
De p lanten hoeven geen water  te  k r i jgen : )
In  de  keuken v ind je  kof f ie ,  thee ,  zout ,  peper ,
o l i j fo l ie  etc .  maak er    gerust  gebru ik  van .
De te lev is ie  besch ik t  over  Net f l i x ,  voor  een
gezel l ig  f i lm of  ser ie  avond 
Als  je  z in  in  een wi jn t je  hebt  pak  d ie  gerust .
Op het  label  s taan  de pr i j zen .  Ze  komen
al lemaal  van  de wi jnwinkel  op  de hoek " 12%
of  meer "  en  het  z i jn  onze persoonl i jke
favor ie te  wi jnen .
In  de  ha l  beneden b i j  de  voordeur  hangt  een
afva ldruppel  voor  de  conta iner .  A ls  je  de
deur  u i ts tapt  v ind  je  d ie  rechts  van  ons  hu is .
De zon sch i jn t  ' s  ochtends  vro l i j k  op  de gevel
' s  waardoor  het  warm kan worden in  d i t  oude
huis .  Het  i s  handig  om de ro lgord i jnen naar
beneden te  la ten  ' s  ochtends .
Handle id ingen van a l  het  keukenapparatuur
v ind je  in  de  hoge kast .
Een hu isar ts  kun je  bere iken v ia  0900 1985
het  a larmnummer  i s  112
Je  kunt  tot  11  uur  u i tchecken,  je  kunt  de
s leute ls  op het  aanrecht  achter  la ten  en  de
deur  achter  je  d icht  t rekken .
Als  je  nog vragen hebt  of  ie ts  nod ig  hebt ,  be l
gerust  Suzanne op +31627863848



UITLEG OVER
HET HUIS

WAT IS HANDIG OM TE WETEN?

Boodschappen kan je  snel  ha len  b i j  de  Spar
om de hoek (Segeerst raat  15-17 ) ,  o f  a ls  je
een u i tgebre ider  assor t iment  zoekt  b i j  de
Alber t  He i jn  (Pot tenbakkerss ingel  2 ) .  Bakker i j
Opdorp aan de overkant  heef t  heer l i j k  brood,
onze favor ie t  i s  waldkornbrood .  Fromager ie
For ianne heef t  het  lekkerste  v lees-  en  kaas
beleg u i t  de  buur t .
Je  kunt  f ie tsen huren b i j  de  Stat ions
R i jw ie lshop Middelburg  (Kanaalweg 22 )  o f  de
Cycle  hub (Stadsambachtweg 6 ) .  
Het  keukenblad i s  gevoel  voor  wi jn-  en
ol iev lekken .  A ls  je  ie ts  morst ,  w i l  je  er  dan
een doek je  over  ha len?
Het  doucheput je  zag er  zo  mooi  u i t  toen we
het  kochten ,  maar  raakt  v r i j  snel  vers topt
met  haren .  A ls  het  water  u i t  de  douche loopt ,
laat  het  ons  voora l  weten dan maken we het
put je  schoon .
Roken en  kaarsen branden gaan n iet  samen
met  ons  oude hu is  : )
In  ons  mooie  oude hu is  k raken dus  v loeren ,
dus  wees  l ie f  voor  de  onderburen .



ONZE
FAVORIETE
PLEKJES

DAT WORDT GENIETEN!

We z i jn  dol  op  onze buur t ,  want  je  loopt  zo  de
stad in  om een wi jn t je  te  dr inken op het  ter ras
of  je  s tapt  op de f ie ts  om op het  s t rand nog
even u i t  te  waa ien .  En  ook  in  deze b i j zondere
t i jd  met  Corona maatregelen ,  i s  er  heel  veel
leuks  te  doen .  Om je  een beet je  wegwi js  te
maken delen  we graag onze favor ie te  p lekken
met  je .



HET KASLOKAAL

LEKKER LUNCHEN

Je verwacht het niet, maar als je door de oude
kwekerij loopt kom je in een prachtige theetuin
terecht. De kippen lopen gezellig los rond, de
limonade is zelfgemaakt en de sfeer is er heerlijk
ontspannen. Wij zitten graag in de schaduw onder de
boom te lunchen en vergeten dan wat we eigenlijk die
dag gingen doen.
Het Kaslokaal: Noordweg 33A, Oostkapelle

DE JUF

Ooooh wat zijn ze onweerstaanbaar; alle lekkere
taartjes die de juf verkoopt. We hebben ons er al
eens misselijk aan gegeten, want je wilt gewoon niet
stoppen. Je kunt er ook heerlijk ontbijten. Het liefst
zitten we bij het raam met uitzicht op het damplein,
puur geluk. En dat gewoon om de hoek van ons huis.
Ze zijn trouwens als één van de weinig zaken open
op zondag. Adres: Damplein 20 Middelburg 

Dik belegde boterhammen, rijk gevulde salade's en
heerlijke cappuccino's. Wij zitten heel graag op deze plek
om de hoek van ons huis, om te ontbijten of te lunchen.
Hier hebben we de eerste plannen voor onze verbouwing
gemaakt, in het zonnetje op het kleine terras. Het
interieur is er vrolijk, het eten lekker, de eigenaren
vriendelijk en het uitzicht leuk. Voor kinderen is hier ook
een speelhoekje, dus neem ze vooral mee.
Adres: Sint Janstraat 45, Middelburg

RØST



SILY'S GUSTI E SAPORI

LEKKER DINEREN

Zelfgemaakte pasta's en onweerstaanbare toetjes.
Deze Sardijnse dame maakt met haar man heerlijk
eten en is absoluut onze favoriete italiaan. Verwacht
geen pizza's maar originele en pure gerechten. Je
wandelt er in één minuut naar toe, handig! En ze
hebben nu tijdelijk een heel gezellig terras onder de
pergola, gemaakt van de balken die we over hadden :)  
Adres: Stationsstraat 24 Middelburg

LA PRESA

Middenin het centrum lekker eten, maar toch net even
anders: dat is de Herberg. Dit restaurant voelt meer aan
als een huiskamer waar je heel de avond wilt blijven
hangen. Het is prachtig ingericht binnen, maar buiten
zitten is ook erg fijn. 
Adres: Pottenmarkt 4 Middelburg

DE HERBERG

Het water loopt ons in de mond als we aan La Presa
denken. Bij dit fantastische tapasrestaurant eten we
zo vaak mogelijk. De kleine hapjes zorgen voor een
smaakexplosie in je mond, de sfeer en vriendelijke
bediening maken het helemaal af. Probeer vooral ook
eens een cocktail, de specialiteit van eigenaar Jesse.
Adres: Damplein 44 Middelburg



DE HOUTZAAGWERF

LEKKER DINEREN

Wij vinden dit toch echt wel het pareltje van Zeeland.
Het lijkt alsof je in Frankrijk bent, maar eigenlijk zit je in
een houtzagerij waar de dochters van de timmerman
een restaurant zijn begonnen. Niet veel toeristen
kennen deze plek, maar de lokale mensen zijn er niet
weg te slaan. Reserveer dus vooral van tevoren. Ook
een fijne plek als je met kinderen gaat eten.
Adres: Oud Kortgenedijk 2, Kortgene

GOUDEN BOCK

Dit is een heerlijk visrestaurant, op slechts een paar
minuten lopen van ons huis. De wijn is fantastisch, de
vis nog beter en de bediening enorm vriendelijk. Je
betaalt iets meer maar het is het waard.
Adres: Damplein 17 Middelburg

De vriendschap is een restaurant waar iedereen blij van
wordt, op ieder moment van de dag. De kaart is
toegankelijk, de inrichting inspirerend, de locatie middenin
het centrum en het terras is lekker groot. Ook voor
kinderen is dit een fijne plek om een hapje te eten. De
vriendschap valt dus bij iedereen in de smaak, voor een
kop koffie, een lunch of een lekker uitgebreid diner.
Adres: Markt 75 Middelburg

DE VRIENDSCHAP



HARD EN ZIEL

LEKKER DINEREN

Iets bijzonders, dat is Hard en Ziel zeker. Hier eet je
een wortel die smaakt als een hotdog, met een
zelfgebrouwen biertje erbij. Maar ook voor gewone
gerechten kan je hier terecht. Het eetcafe van Bløf
zanger Pascal Jacobs en de Zeeuwse topchef Edwin
Vinke vind je een paar deuren verder op en heeft nu
tijdelijk een prachtig terras aan het water. Je kunt ook
afhalen en het thuis opeten, handig he!
Adres: Turfkaai 3 Middelburg

BASALT

Op een paar minuten lopen van ons huis vind je nog
een lekker visrestaurant: Basalt. Op de kaart vind je
echte Zeeuwse producten zoals kreukels, mosselen
en kreeft. Bij de Gouden Bock krijg je kleine originele
wereldse visgerechten, maar bij Basalt draait het om
de vis en krijg je die in zijn pure vorm geserveerd.
Adres: Sint Jansstraat 34 Middelburg

Wil je eens sjiek dineren? Dan is restaurant Mezger in
Domburg zeker een aanrader. Wij hebben hier ons
jubileum gevierd. Trek er heel de avond voor uit, want hier
smul je uren lang van alle gerechten. Oh en bestel een
taxi voor de terugweg zodat je het wijnarrangement erbij
kan bestellen. Jammie. Adres: Domburgseweg 28,
Domburg

MEZGER



SINT JOHN

LEKKERE KOFFIE

KOFFIEPAND

Dit is het nieuwste koffietentje in Middelburg. De
koffie (en thee) smaakt er heerlijk, maar wat ze uniek
maakt is dat ze het ook nog eens op een goede
manier klaarmaken: met zo min mogelijk afval,
producten uit de streek en biologisch. Dat maakt het
nóg beter.
Adres: Korte Geere 19, Middelburg

In dit hele kleine koffietentje schenken ze misschien wel
de lekkerste koffie van Middelburg. Je moet even zoeken
naar deze plek middenin de stad, maar dat maakt het juist
zo leuk. 
Adres: Pottenmarkt 22 Middelburg

EXPRESSZO

Het is misschien wel het oudste café van Middelburg.
Hier kan je heel de dag koffie drinken, de krant lezen
of heerlijk yoghurtijs eten. Het is een plek waar de tijd
stil staat en dat is soms precies wat je nodig hebt. Als
de zon schijnt kan je ook op het prachtige terras
zitten onder de bomen.
Adres: Sint Janstraat 40, Middelburg



KON TIKI

LEKKERE
STRANDTENT

Hier zitten we al jaren heel erg graag. Het is makkelijk
om er te parkeren, de overgang is kort en Kon-Tiki
zelf is heerlijk relaxt. Kinderen kunnen ook lekker op
het strand spelen, terwijl je zelf op een picknicktafel
aan een drankje zit. 
Adres: Galgeweg 1, Koudekerke (voor het
parkeerterrein en dan loop je zo de duinen over)

ZEECAFE

Het is eigenlijk een soort bouwkeet, maar dan heel
hip en van hout. Het Zeecafe is een bijzonder leuk,
klein strandpaviljoen waar je met je voeten in het
zand een lekker biertje kunt drinken. Wij vinden dit 
qua uitstraling het tofste paviljoen van Zeeland. 
Adres: Oostkapelse duinweg, Oostkapelle (voor het
parkeerterrein) dan de duinovergang over, rechts
afslaan op het strand en een paar minuten lopen.
Gesloten van november t/m februari

Als wij snel op het strand willen zitten met een drankje in
ons hand, gaan we hier heen. Je kunt op de boulevard
parkeren, loopt de trap af, ploft zo in een stoel neer op het
zand en kijkt naar de grote schepen die voorbij varen.
Ideaal als je kinderen hebt want ze kunnen letterlijk voor
je voeten spelen op het strand. 
Adres: Boulevard Evertsen 1, Vlissingen

PIER 7



ZOUTELANDE

LEKKER DAGJE
STRAND

Bløf zingt er al over: Zoutelande. Hoewel het dorp zelf
misschien wat mistroostig is, zijn de duinen er
ongelofelijk mooi! Je moet een eind klimmen, maar
als je weer op adem bent heb je een geweldig
uitzicht. Deze duinen zijn de één na hoogste van
Nederland en liggen maar liefst op 54 meter boven
zeeniveau. We nemen vaak duinovergang bij Groot-
Valkenisse omdat het daar rustiger is. 

ORANJEZON

Als je van natuur én strand houdt moet je hier naar
toe! Je moet dan wel zin in een lange wandeling
hebben want je bent niet zomaar op het strand :) Je
komt door een bos en duingrasland. Met een beetje
gelukt spot je nog een ree of damhert! Het strand zelf
is enorm breed en heeft een leuk strandpaviljoen.
Adres: Koningin Emmaweg 22, Vrouwenpolder

Tussen het klussen door gaan we graag nog een uurtje
naar het strand. We belanden dan altijd in Dishoek. Het
parkeren is makkelijk, de strandtenten leuk en het is
dichtbij ons huis. Je kunt naar de Galgeweg
(strandpaviljoen Kon-Tiki) maar ook naar de Strandweg
waar het net wat rustiger is. Allebei bevinden zich in
Koudekerke.

DISHOEK



VEERSE KREEK

LEKKER DOEN

Wil je eens wat anders doen, dan is het zeker een
aanrader om naar de Veerse Kreek te gaan. Je fietst
langs het schattige dorpje Veere en eindigt in een
mooi natuurgebied waar je kunt wandelen, picknicken
en zwemmen in het meer. En als je zin hebt, fiets je
door naar het strand van Vrouwenpolder. 
Adres: Kraaienestweg 1, Veere (zet daar je fiets of auto
neer en wandel het gebied in.)

BUITENPLAATSEN

Op Walcheren stonden vroeger veel prachtige
buitenplaatsen. Wij rijden altijd graag naar een paar
overgebleven huizen en kastelen en proberen ons
voor te stellen hoe het is om daar te wonen. Rij eens
langs Kasteel Westhoven en buitenplaats Overduin in
Oostkapelle, buitenplaats Ter Boede in Koudekerke
en Welgelegen in Serooskerke.  

Wil je ons huis eens vanaf het water zien? Stap dan in de
rondvaartboot. Heerlijk met warm weer, en je leert meteen
iets over de geschiedenis van de stad. De boot ligt vlakbij
Honey Pie een heerlijk theehuis met terras op een boot,
het prachtige pand Kloveniersdoelen waar ook de
bioscoop zit, en de winkelstraat Lange Viele. Mooi te
combineren dus!
Adres: Achter de Houttuinen 39, Middelburg

RONDVAART



LEKKER DOEN

We voelen ons bofkonten met niet alleen stranden in
de buurt, maar ook het Veerse Meer. Je kunt een
bootje huren (ook zonder vaarbewijs) en heerlijk
rondvaren op het meer. Neem lekker eten en drinken
mee, meer aan bij één van de onbewoonde
eilandjes en ga gezellig picknicken en zwemmen. Je
kunt verschillende soorten boten huren
bij www.watersportverhuurbedrijfdearne.nl

BIOSCOOP

Het is een kleine bioscoop, met maar twee of drie
arthouse films per week maar o wat is het schattig!
Het zit in het prachtige Kloveniersdoelen uit 1607 wat
sowieso leuk is om te bekijken en waar je ook een
drankje kunt drinken in de tuin.  
Adres: Achter de Houttuinen 30, Middelburg

Wat wij het liefst doen in Middelburg is lekker wandelen
door de oude straten. Overal kom je kleine steegjes of
poorten tegen die bijna verborgen liggen. Straten die je
zeker moet zien: De Kuiperspoort, Abdij, gebied rondom
Spanjaardstraat, Spuistraat, Reigerstraat en Isabellagang,
Pijpstraat, rondom de Oostkerk, Verwerijstraat en dan naar
het Bolwerk, Vismarkt. Je kunt ook met een gids een
stadswandeling maken . Vraag de actuele tijden na bij de
Drvkkerij, adres: Markt 51 Middelburg

RONDDWALEN

BOOTJE HUREN



OP DE SCOOTER

LEKKER DOEN

Hartstikke leuk dat fietsen, maar soms wil je gewoon
even niet zoveel bewegen. Het is immers vakantie! Je
kunt sinds kort in de zijstraat naast ons huis een
elektrische scooter huren bij Scoot-e. Ideaal om in één
dag heel het eiland te bekijken. Bel wel van tevoren
om te reserveren. Meer info vind je op www.scoot-
e.org. Adres: Segeersstraat 58, Middelburg

ZEEUWS MUSEUM

In de prachtige Abdij vind je een bijzonder museum.
Iedere ruimte is weer een verrassende combinatie
van de historie van de stad met de moderne tijd van
nu. Ook voor kinderen erg leuk om heen te gaan! Een
ander indrukwekkend museum is trouwens het
Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, waar je alles
leert over de ramp van 1953 die vooral Zeeland trof.
Adres: Abdij 3-4, Middelburg
 

Wil je meer weten over de historie van de stad, wandel
dan eens mee met de stegentocht. Op deze bijzondere
rondleiding laat de gids je de kleine steegjes van de stad
zien, vertelt hij je alle spannende verhalen van vroeger en
drink je meteen een biertje in het café. Zo zien we het
graag. Meer informatie vind je op
www.stegentochtenmiddelburg.nl

STEGENTOCHT



BIJZONDERE WINKELS

LEKKER WINKELEN

In Middelburg vind je weinig grote winkelketens, maar
juist heel veel kleine bijzondere winkels. En dat maakt
ons blij! Onze favorieten: 12 % of meer (daar komt onze
wijn vandaan), BMK Interieurs, Lievelings (cadeaus),
Forianne (kaas), de Drvkkerij (boeken), JA-tassen,
Plantaardig (al onze planten komen daar vandaan),
Luuks Brood & Patisserie, Moois & Meer.

LEUKE STRATEN

Middelburg heeft een paar grote winkelstraten: de
Lange Delft, Lange Viele en de Markt. Wij pakken
juist graag de zijstraten zoals de Sint Janstraat,
Segeerstraat en Geere passage. Wandel lekker rond
en ontdek.

Middelburg is leuk, maar soms willen we eens wat anders.
Wij springen dan graag de auto in naar Antwerpen. Een
prachtige stad, waar je goed kunt shoppen en het ligt
slechts op 45 minuten rijden van ons huis. De
Kloosterstraat bezoeken we altijd. Hier hadden wij
trouwens ook onze eerste date dus dat maakt het sowieso
onze favoriete plek :) 

ANTWERPEN



VEERE

LEKKER ERUIT

Het lijkt alsof je in een museum rondloopt. Deze
prachtige oude havenplaats mag je niet missen. Het is
op fietsafstand van ons huis en leuk om een dagdeel
te bezoeken. Wij vinden het vooral leuk om over de
oude veste van de stad te wandelen. Je loopt tussen
de koeien en kan met een trekvlot het water
oversteken! 

DOMBURG

Een ander leuk dorp om te bezoeken is de sjieke
badplaats Domburg. Mensen geloofden dat ze hier
van ziektes konden genezen vanwege de schone
lucht. Het strand ligt meteen aan het dorp, je hebt er
leuke restaurants (Visbar of Strand90) en dure
winkels. Wandel vooral langs het Badpaviljoen op de
duinen. 

"De overkant" zo noemen wij Zeeuws-Vlaanderen (en zij
ons). Hier vind je hele mooie stranden en misschien wel
betere strandpaviljoens. Je kunt er naar toe fietsen en
meteen het Zwin-gebied bezoeken, de friettent van
Sergio Herman of het schattige plaatsje Sluis. Sla
Terneuzen over want dat is minder mooi.

ZEEUWS-VLAANDEREN



'T LOKAALTJE

LEKKER MET
KINDEREN OP PAD

Sinds kort zit er een echt kindercafé bij ons om de
hoek. Kinderen kunnen zich hier uitleven, terwijl de
ouders even bijkomen met een kopje koffie. Klinkt
ideaal! Je kunt hier ontbijten of lunchen op het terras
of binnen. Ze verkopen ook leuke kinderkleding en
accessoires. 
Adres: Sint Janstraat 62, Middelburg

PLUKTUINEN

Pluk je eigen boeket of lekker fruit om samen op te
eten. In Zeeland heb je een paar pluktuinen wat voor
kinderen vast leuk is. Wij zijn er niet zo in thuis, maar
begrijpen dat deze tof zijn: Bloemenzee in Kruiningen
(met zeekraal om te plukken), Sint Anthonijshoek in
Koudekerke (lekker dichtbij) en Bloemenliefde in
Ouddorp. 

We kwamen niet meer bij van het lachen toen we met
Jochem zijn nichtje een high-tea met Alpacas deden bij
Alpacas Zeelandia. De high-tea is eigenlijk bijzaak, want
wat zijn de dieren schattig. Ze scharrelen vrij rond terwijl jij
een brownie eet, briljante combinatie toch?
Adres: Prelaatweg 69, Aagtekerke

HIGH TEA MET ALPACAS



DE VERBOUWING
Op 2 september 2016 kregen we de sleutel van dit prachtige 16e eeuwse monument.
Het pand werd gebruikt als veilinghuis en was al jaren niet goed onderhouden. Het
had geen riolering, je keek door het dak heen zo naar buiten en stond vol met oude
veilingspullen. Maar wij zagen alleen maar hoe mooi het kon worden... Nu zijn er drie
appartementen af! Er volgt er nog ééntje en dan beginnen we aan onze eigen
benedenwoning. Hieronder een kleine impressie van de verbouwing tot nu toe:

De laatste veiling  We hebben het gekocht! Eerst alles leeghalen

En toen begon het slopen Het klusteam: Matthijs, Emilie, Jochem Alle vloeren moesten eruit

Moerbalken verstevigen met
staal 

We konden weer gaan
opbouwen!

De toezichthouder: Maui



DE VERBOUWING
We begonnen met het versterken van de constructie. Alle vloeren waren namelijk te
zwak om iets op te bouwen. We hebben samen met Matthijs (de broer van Emilie)
allemaal nieuwe vloeren gebouwd. Daarna kwam de aannemer om ons te helpen
met het grove werk, zoals het vernieuwen van het dak, elektra en leidingen. De
wanden werden geplaatst en wij konden het verder afmaken tot het appartement
zoals het nu is. Ieder plekje wat je ziet is met veel liefde opgeknapt!  

De aannemer ging van start Het feest is begonnen Wij isoleerden intussen de vloer

De ruimte begon vorm te krijgen 2 appartementen per verdieping De badkamers zijn aan de beurt

We konden bijna alle oude ramen
herstellen maar wat duurde het lang

De keukens kochten we, maar de
bladen maakten we zelf

Welkom in ons huis


