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OOSTERSCHELDEWEEK - T/M 9 SEPTEMBER  

Het bruist op en rond Nationaal Park Oosterschelde! Je kunt op snorkel expeditie, 

survival of natuurvaartocht, maar ook kajakken, vogels spotten, strandjutten of 

sleepnetvissen. Ook op culinair gebied is er veel te beleven. Geniet van Zeeuwse 
zilte zaligheden of een proeverij van Zeeuwse oesters.   

Beleef Nationaal Park Oosterschelde >>  
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ZEEUWSE WIELER WIND 6-DAAGSE 
9, 16 EN 30 SEPTEMBER  

Zeeland mag dan geen bergen hebben, maar heeft wel wind. In de Zeeuwse wind 

zijn wielerhelden groot geworden. Gekoppeld aan 6 wielerroutes wordt de 

Zeeuwse Wieler Wind 6-Daagse georganiseerd. Dan staat fietsen in Zeeland 

centraal, middels een toertocht, uitgezette gezins- en e-bike tochten en 

fietsgerelateerde activiteiten op het event-plein. Welke etappe kies jij?  

Etappes Zeeuwse Wieler Wind 6-Daagse >>  

  
 
   

 

FILM BY THE SEA - 8 T/M 17 SEPTEMBER  

Dompel je onder in film en literatuur tegen een achtergrond van zee en strand. In 

havenstad Vlissingen kun je 10 festivaldagen lang genieten van films, lezingen, 

colleges, concerten en de gezelligste feestjes. In de meer dan 100 verschillende 

films reis je de hele wereld over. En daarna kun je bijkomen met je voeten in het 

zand en uitzicht over zee.  

http://www.vvvzeeland.nl/l/nl/mailing/link/1bd7022406cbb6cbbde6/7448


Naar Film by the Sea >>  

  
 

   

 

JAZZ BY THE SEA - 13 T/M 17 SEPTEMBER  

Kom naar hét jazzfestival met uitzicht op zee langs de hele Walcherse kust, van 

Domburg en Veere tot aan Vlissingen. Met topmuzikanten uit binnen- en 

buitenland, zoals Pete Allen Reeds and Rhythm, Ladies got the blues en Bandover. 

Of ga naar één van de bijzondere jazz kerkdiensten. De meer dan vijftig optredens 

zijn allemaal gratis toegankelijk.elijk tijdens de vele activiteiten en spelletjes die 

georganiseerd worden tijdens deze nationale feestdag.  

Naar Jazz by the Sea >>  

  
 
   

 

FESTIVAL VAN ZEEUWSCH-VLAANDEREN - 6 T/M 21 OKTOBER  

Cultuur en een bourgondische sfeer gaan prima samen. Nationale en 

internationale artiesten komen daarom graag naar Zeeland om op te treden. In 
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oktober staat Zeeuws-Vlaanderen in het teken van klassieke muziek. Het festival 

behoort tot de bekendste klassieke muziekevenementen van West-Europa.  

Programma Festival van Zeeuwsch-Vlaanderen >>  

   

 

KUSTMARATHON ZEELAND - 6 T/M 8 OKTOBER  

42.195 meter klimmen en dalen langs de kust. Afzien langs een bruisende 

Noordzee. Met de wind in je haren. Opstuivend zand en zout op de lippen. Maar er 

is meer dan alleen de Kustmarathon; een sportief weekend met hardlopen, 

mountainbiken en wandelen. Of je nu meedoet of komt aanmoedigen: het is een 

prachtig spektakel!  

De Kustmarathon >>  

   

   

 

DAM-X EVENT - 12 T/M 15 OKTOBER  

Maak dit weekend kennis met watersport op de Brouwersdam! Probeer diverse 

boardsport clinics of doe mee met de DAM-X funrace. Ben je niet zo’n waaghals? 
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Geniet dan van de spectaculaire shows, board sports & food market of kom naar 

één van de party’s. Het event vindt plaats naast het EK freestyle windsurfen.  

Het DAM-X EVENT >>  
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Op zoek naar inspiratie? Bezoek dan een van onze VVV-inspiratiepunten  
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