
Beste lezer, 

We zijn trots je te melden dat wij per 1-1 2021 de rondleidingen en arrangementen in ons bedrijvige mossel-  

en oesterdorp Yerseke overgenomen hebben van VVV Zeeland / VVV Yerseke, die op 31-12-2020 helaas 

opgeheven werden.

Wij, Tourist Info Yerseke, kunnen je alle informatie geven over de komende activiteiten en vooral de  

verschillende mogelijkheden om je bezoek aan Yerseke (en omgeving) nog boeiendere belevenis te maken. 

Denk hierbij aan het op maat verzorgen van jouw (groeps)bezoek. Onze expertise, door de jaren opgedaan 

bij de VVV Yerseke, zetten wij graag voor je in! Van de mooiste plekjes op de authentieke oesterputten, het 

verhaal van oester, mossel, kreeft en andere schaal- schelpdieren én de Yerseke Moer in onze rondleidingen, 

tot aan een meerdaags programma, waarbij je ook de aangrenzende regio bezoekt.

Alle rondleidingen en activiteiten zijn natuurlijk apart te boeken. Wij spelen in op de trend dat er naast rondlei-

dingen, ook doe-activiteiten met uitleg/begeleiding van één van onze gidsen meer en meer wordt gevraagd.  Onze 

gidsen kennen Yerseke, de Oosterschelde en de aangrenzende regio’s goed en weten je er veel over te vertellen.

Binnenkort zal onze website www.toeristinfoyerseke.nl te bezoeken zijn, wij zijn druk bezig deze te  

realiseren. Tot die tijd kun je altijd contact opnemen per mail; touristinformationyerseke@gmail.com

Graag verwelkomen wij je in ons culinaire vissersdorp Yerseke. We nemen je mee voor een prachtige,  

leerzame tour langs oesterputten, getijdenhaventjes, mosselkotters en vertellen je al wandelend langs de 

mooiste plekjes alles over mosselen, oesters, de Oosterschelde, Oosterscheldekreeften en meer.

In de volgende pagina’s verklappen wij je een aantal van onze mogelijkheden voor een bezoek aan Yerseke!
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Ontvangst met 2x verse koffie of thee en een heerlijk verse Zeeuwse Bolus, terwijl 
wij een documentairefilm over de mosselcultuur aan jou en je gezelschap vertonen.
 
Rondleiding  Een boeiende rondleiding (max. 20 pers. per gids) gaat over 
en langs de havens, de verschillende authentieke oesterputten, waaron-
der de meest oude, gebouwd rond 1870. Je leert er van alles over oesters, 
kreeft, mosselen en andere schelpjes, het getij, vissersschepen en havens. 
 
Lunch / Diner met Yersekse zilte zaligheden in een van de restaurants, bras-
serie of vistro in Yerseke. Mosselen, oesters, vis, vlees, mogelijkheden te over! 
 
Vaartocht over Nationaal Park Oosterschelde; we nemen je mee over de 
mosselpercelen, oesterpercelen en langs de mosselverwerkende bedrijven.
 
Experience-vaartocht over Nationaal Park Oosterschelde; over de 
mosselpercelen, oesterpercelen, langs de mosselverwerkers, met aan boord 
een visdemonstratie met een mossel- of oesterkor, of je bekijkt de nieuwste 
oesterkweekmethode op tafels, de “off-bottom oesterteelt” van dichtbij. 
 
Zeehondentocht Oosterschelde; langs de plaatsen waar de zeehondjes 
lekker aan het zonnebaden zijn op de drooggevallen zandplaten.
 
Wandelen over de bodem van de Oosterschelde; bij eb (laag water) 
vallen delen van de Oosterschelde droog. Met een gids bekijk je de 
mooiste plekjes en leer je meer over het leven in de Oosterschelde.
 
Bezoek aan Oosterscheldemuseum; midden in het centrum van Yerseke, 
met een zeer ruime collectie. Hier staat alles in het teken van het ontstaan 
van Yerseke, de stormvloeden, oester- en mosselcultuur. 
 
Wandelen in natuurgebied Yerseke Moer; één van de meest oude stuk-
ken oerland in de delta. Je vind er rust, bijzondere planten en dieren
De gids vertelt je over het ontstaan van de Moer (i.v.m. broedseizoen alleen van 
15-06 tot 15-10) 
 
Bezoek Zeeuwse klompenmakerij en/of Zeeuwse kaasmaker; beleef 
het ambachtelijk klompen maken, van boom tot pasklare klomp.  
Bij een Zeeuwse kaasmaker op de boerderij zie en proef je het hele proces, 
vanaf de koe tot aan de meest smakelijke kazen! 
 
Stads- of dorpswandeling met gids, mogelijk in Yerseke, Goes, Veere, Vlis-
singen, Zierikzee en Middelburg. Je bezoekt de meest interessante locaties, 
leert meer over de kernen, daarna de mooie shops en boutiques of je eet of 
drinkt wat in een de plaatselijke cafés, restaurants of bistro’s. Keuze te over. 
 
Bovenstaande activiteiten zijn slechts een paar van de mogelijkheden die wij je  
bieden. Binnenkort gaat onze website “www.touristinfoyerseke.nl “de lucht in”. 
Wij hopen jou en je gezelschap te mogen begroeten in ons mooie, levendige 
Yerseke. Ons team staat graag voor je gereed om al het moois in en rond Yerseke 
te laten zien én alle lekkers vérs te laten proeven om jouw bezoek onvergetelijk te 
maken. Wij maken graag een op maat samengesteld arrangement voor je. 
 
Wij zijn benieuwd naar je reactie, graag tot ziens! 
 
Team Tourist Info Yerseke 
 
TIP: hier kun je vast meer ontdekken over ons dorp: KLIK (onze laatste 
(2020) infobrochure). 
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