Wie ga jij
verslaan??

Unieke
binnenspeeltuin
geheel in het thema
natuur met volop
klim, klauter, glijen verstop plezier!

Durf jij het aan?
De draaiende
touwtoren is een
echte uitdaging voor
waaghalzen en
fanatieke klimmers!

Klim in de boom
naar de boomhut
van wel 8 meter
hoog en zoef naar
beneden van
de glijbaan!

Verstop je in een
paddestoel , neem
een kijkje in de
molen of zwier naar
de overkant aan
een kabelbaan.

De
18-holes
midgetgolf
is zeker een
aanrader
om gezellig
buiten bezig
te zijn.

Ontdek
de grote apenkooi
van hout en touw.
Verdwaal in een
doolhof van echte
boomstammetjes.

Iedereen is
welkom maar de
binnenspeeltuin
is het leukst voor
kinderen tussen
3 -12 jaar oud!

In Eeterij ‘Boomhut’
bent u altijd
welkom voor een
lekker kopje koffie,
maar ook voor een
heerlijke maaltijd.

Aan het loket buiten
kun je terecht voor
de lekkerste softijsjes, slush etc. Ook
de midgetgolfsticks
zijn hier verkrijgbaar.

Openingstijden:

Eeterij Vierlinden:
in het groene hart
van de Hollandsche
Hoeve. Al bijna 25
jaar een begrip in
Goes en omstreken.

Verder in het gebied:
buitenspeeltuin,
waterspeeltuin,
subtropisch zwembad, kinderboerderij,
ambachtscentrum,
uniek wandelgebied!
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juli & augustus: hele week open.
mei, juni & september: maandag gesloten.
oktober t/m april: maandag en dinsdag gesloten.
maan-, dins-, woens-, donderdag 11:00 - 19:00 uur
vrij-, zaterdag 			
10:00 - 21:00 uur
zondag 			
10:00 - 19:00 uur
keuken geopend tot 19:00 uur.
schoolvakanties zuid dagelijks geopend.
ná kerstvakantie 2 weken gesloten !

Voor prijzen binnenspeeltuin, midgetgolf, menukaart etc. bezoek onze site:

www.vierlindengoes.nl

Zowel binnen als
buiten zijn alle
mogelijkheden
aanwezig om
gezellig met een groep
te komen barbecueën.

U kunt bij ons
voor groepen o.a.
terecht voor een heerlijke brunch, koud-, en of
warm buffet, steengrill,
bolle jaap, gourmet, etc.

Feestje?
Bezoek onze site of
vraag de folder aan
voor alle mogelijkheden betreffende
feesten en partijen.

Even weten:
Rolstoeltoegankelijk, invalidentoilet en babyverschoonruimte aanwezig.
Het nuttigen van meegebrachte etenswaren
is niet toegestaan.

Adresgegevens:

Eeterij - Spelerij Vierlinden
Fam. W.J. Verlinde
Kattendijksedijk 19
4463 AL Goes
Tel: 0113-211865
info@vierlindengoes.nl
www.vierlindengoes.nl

Eeterij Vierlinden:
beschikt over diverse gelegenheden welke apart of
samen te reserveren zijn.
Zoals het knusse
Likkepot en tuinkamer ‘Vierlinden’.

Sfeervolle ruimtes
voor al uw
feesten en partijen,
van kraamreceptie
tot condoleance, van
bedrijfsfeest tot
schoolreisje.

Routebeschrijving :

Vanuit Zierikzee (N256) of Bergen op Zoom (A58) bij
verkeerslichten: richting Goes. Neem op de rotonde
3de afslag richting Ringbaan West. volgende rotonde
rechtdoor. Na 2 km. over de brug 1ste stoplicht linksaf,
rechts aanhouden , na 200 meter rechts, afslag
Hollandsche Hoeve gratis parkeren.

