
 

De Zeester organiseert op zaterdag 11 mei 2019 een  

daguitstap naar Yerseke - Deltraroute (Nederland) 
 

 

Om 7u45 komen we samen aan de Kinepolis, Koning Albert I laan 200 te 

Brugge. 

Om 8u15 vertrekken we met de bus vanuit de Kinepolis. 

Om 10u00  proeven we van bessenwijn. 

Na een rit via Zelzate en de Westerschelde-tunnel arriveren we 

in Nieuwdorp. Om de dag te starten verwent De Zeester jullie 

met een koffietje en een stuk vlaai.  

 

Daarna gaan we naar Boonman's Wijnmakerij. Deze unieke 

bessenteler maakt wijn van eigen bessen. Jullie lezen het goed, 

druiven komen er niet aan te pas. Bessen gedijen uitstekend in 

de Zeeuwse klei. Bij Boonman's maken ze daar smakelijk gebruik 

van. Niet enkel wijn, maar ook bessensap wordt daar 

geproduceerd.  

Hoe bessenwijn smaakt ? Dat kunnen jullie daar proeven. We krijgen ook een bedrijfsfilmpje te 

zien. 

 

Om 12u30 : In Wolphaartsdijk wordt het middagmaal met drie gangen geserveerd. 

Menu: 

- Tomatensoep 

- Kalkoengebraad met Zeeuws spek en champignonsaus, frites, aardappelkroketten, warme 

groenten en salade 

- IJs met chocoladesaus en slagroom 

om 14u30 : Bezoek aan de Deltawerken 

 

Nadat ons buikje goed is gevuld, wordt het tijd om een menselijk 

wonder te aanschouwen: de Deltawerken. De indrukwekkende 

verzameling dijken en stormvloedkeringen beschermen Nederland 

tegen de kracht van de zee. De Deltawerken zijn niet enkel 

hoogstandjes van het menselijk kunnen.  

De werken zorgen ook voor uitzonderlijke panorama's en 

natuurgebieden. In Colijnsplaat heb je een schitterend uitzicht op de 

Oosterschelde en de Zeelandbrug, de trots van de Zeeuwen. Zo 

bereik je Zierikzee en natuurdomein de Tureluur. In Schelphoek zullen jullie met eigen ogen de 

verwoestende kracht van overstromingen kunnen zien, zoals in het rampjaar 1953.  

 

Na een tussenstop nabij het verdronken dorp Koudekerke houden  

we rond 17u00 halt in Veere voor wat vrije tijd (wandelen, koffietje drinken, winkelen,…) Kortom, 

een prettige afsluiter van een smakelijke en interessante dag. 
 

Vanuit Veere keren we rond 18u30 terug om rond 20u00 in Brugge aan te komen. 

Prijs: Lid = 30 euro - Niet-lid = 68 euro 

 

 

 



 

Wat is inbegrepen? 

- Koffie en stuk vlaai 

- Begeleid bezoek 

- Middagmaal met drie gangen 

- Gidsen en tolken 

- Vergoeding chauffeur 

- Vervoer met luxe autocar 

Niet inbegrepen = dranken en persoonlijke uitgaven 

 

Willen jullie dit niet missen? Inschrijven kan bij secretaresse Beatrix Verbiest via e-mail   

verbiestbeatrix@gmail.com & betalen via overschrijving bij De Zeester: BE34 8601 0705 0390       

tegen ten laatste maandag 8 april 2019! 

 

Wie zich NIET of TE LAAT inschrijft kan helaas niet mee!  

Hou ook rekening mee dat de bus een beperkt aantal plaatsen heeft. 
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