Nationaal Park Oosterschelde
weekend
te Renesse.
21 – 23 september 2018
–

Nationaal Park Oosterschelde.
Weldra trekken weer heel wat Manke Fielvrienden er op uit. Namelijk van 21 tot 23
september “ tuffen “ we met zijn allen van Vlaanderen naar Zeeland.
Zeeland is een verzameling van eilanden. Weliswaar zijn deze eilanden vlot
bereikbaar via een tunnel of lange bruggen, waardoor men soms de indruk krijgt
doorheen de zee te rijden.
Het eiland van onze bestemming is Schouwen-Duiveland. In het plaatsje Renesse,
rijden jullie richting de kust en ontdekken het hotel De Zeeuwse stromen.
Aldaar zullen jullie verwend worden door de “ Zeeuwse zilte zaligheden “.
Met zijn allen maken we er een fijn weekend van.
Tot in Renesse en zonnige herfstgroeten,
Jos

Verblijfsadres :
Hotel en Congrescentrum De Zeeuwse stromen, Duinwekken 5 – 4325 GL Renesse
Nederland.
Tel : 0031 111462040.
Het hotel De Zeeuwse Stromen ligt midden in de prachtige duinen en op loopafstand
van het gezellige centrum van Renesse. Dit hotel is een prima uitvalbasis om
Zeeland te ontdekken en te beleven.

Reisweg :
Daar thans iedereen in zijn wagen over een gps beschikt, geven we alleen de
richting aan.
Schouwen-Duiveland kan men zowel over Gent als Antwerpen bereiken.
Via Antwerpen – Bergen op Zoom – Goes – Zierikzee – Renesse.
Via Gent – Terneuzen – Neeltje Jans – Renesse.

Programma :
Vrijdag : 21 september 2018.
Bezoek aan de monumentenstad Zierikzee.
Afspraak : 11 u aan het VVV kantoor – Nieuwe Haven 7 te Zierikzee
Stadswandeling .
Opgelet : Gelieve uw deelname aan de stadswandeling te bevestigen voor
15.9.2018..
Tel : 0497.10.65.42 of jos.debisschop@mankefiel.be
Na het bezoek aan het stadje Zierikzee, rijden we verder richting Renesse.
Vanaf 16 u : aankomst in hotel De Zeeuwse Stromen ( www.zeeuwsestromen.nl )
Kennismaking met de andere NPO deelnemers in café “ 16 Kwadraat “
18.30 u

avondmaal in restaurant “ 4 Beaufort “

Zaterdag 22 september 2018.
8 – 9 u.

ontbijt.

9.15 u
9.30 u

verzamelen voor het hotel Zeeuwse stromen ( parking )
wandeling naar Renesse centrum ( kleine wandeling ) – vrije terugkeer
naar het hotel of “ Hoogenboomwandeling “ circa 8 km.

12.30 u

middagmaal – broodjeslunch met soepenbuffet.

14 u

vertrek per eigen wagen naar Burg-Haamstede. ( parking Noordstraat Serooskerkeweg )
Wandeling naar de Zeepeduinen. circa 7 km.

14.30 u
18.30 u
19.00 u

Aperitief " Manke Fiel"
Avondmaal.
Gezellig samenzijn in de bar

Zondag 23 september 2018.
8 – 9 u.
9.30 u
10 u.
12.30 u

ontbijt.
vertrek per eigen wagen naar Den Osse ( Brouwershaven )
Boottocht op het Grevelingenmeer.
middagmaal
Afrekenen aan de receptie van de consumpties.
Afscheid en prettige thuisreis.

Zeeland.
Zeeland is land in zee. Een land van kusten. Overal in de provincie sta je binnen een
kwartier aan het water. De kustlijn is 650 kilometer lang.
Je voelt, ziet en proeft de invloed van het water op het land. Soms zijn de grenzen
onduidelijk.
Is dit een schor dat af en toe onderloopt, of een slik dat meestal onder water staat ?
Die spannende scheidslijn tussen eb en vloed, zilt en zoet, land en zee is kenmerkend voor
Zeeland.
Een plek waar je fantastisch kunt ontspannen, genieten en erop uit kunt trekken op het land
en het water.
Overal in de provincie vind je water. Maar rond de eilanden kronkelen ook nog de Schelde
en liggen de meren zoals het Grevelingenmeer en het Veerse Meer.
Het Zeeuwse land is gevormd door water. Polder tot polder is door de eeuwen heen
veroverd op kolkende golven en weerbarstige zeearmen. Je vindt hier nog steeds veel oude
polders, omringd door (bomen)dijken. Op de Zeeuwse akkers groeien volop groenten en
fruit, dat je vaak gewoon langs de weg kunt kopen.
Langs de kust vindt men kilometers aan duinen en dijken waar je prachtig kunt wandelen en
fietsen. De ligging aan het water bracht de provincie vroeger veel welvaart.
Dankzij de levendige handel door de eeuwen heen telt Zeeland nog steeds heel wat
imposante monumentensteden.

Schouwen-Duiveland.
Schouwen-Duiveland, ooit twee aparte eilanden, is misschien wel het meest bekende
vakantie-eiland van Zeeland. En dat is niet voor niets. Schouwen is een beetje Zeeland in
het klein en het eiland telt nogal wat trekpleisters van formaat. De wereldberoemde
Oosterscheldekering, het indrukwekkende Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, de
middeleeuwse binnenstad van het winkelstadje Zierikzee en de stranden,duinen en bossen
van de Kop van Schouwen ; prima redenen om het noordelijkste eiland van Zeeland te
bezoeken.

Renesse.
Renesse ligt aan een prachtig strand- en duinengebied en is zeer toeristisch. Er zijn volop
terrasjes en leuke winkeltjes. Aan de rand van Renesse ligt het Transferium waar je gratis
kan parkeren ( 900 plaatsen ) . Midden in het dorp staat de Jacobuskerk. Buiten Renesse ligt
het Slot Roermond, met een groot aangrenzend landgoed. De watersnoodramp van 1953
heeft het kasteel flink beschadigd. Het is gerestaureerd in oude stijl. Nu is het slot ingericht
als congrescentrum en de nabij gelegen Oranjerie is verbouwd tot hotel.

Burgh-Haamstede
Het authentieke ringdorp Burgh,is sinds jaar en dag, met het noordelijk gelegen Haamstede
tot één bebouwde kom verbonden, vandaar Burgh-Haamstede.
Haamstede heeft een historische kern met slot Haamstede uit de 13 ° eeuw en strand en bos
binnen handbereik. Het Slot is privé bewoond en het bos is beperkt toegankelijk. Het
aangrenzend duingebied de Zeepeduinen, die ook bij het slot horen, is wel vrij toegankelijk.
Het bekendste gebouw van Burgh-Haamstede is de Westerlichttoren. Deze rood-witte
vuurtoren kreeg grote bekendheid, door zijn afbeelding op het biljet van 250 gulden.
Vlakbij Burgh-Haamstede ligt het buurtschap Burghsluis. Hier net buiten staan de Plompe
Toren, die je kan beklimmen. Ook ligt hier vlakbij het natuurgebied de Koudekerkse inlaag.

Deltawerken.
Na de watersnoodramp in 1953 moest de delta beter beschermd worden. Aldus werden er
volop dijken en dammen gebouwd. Het absolute hoogtepunt van de Deltawerken vind je aan
de monding van de Oosterschelde. Hier ligt de stormvloedkering. De schuiven van deze
waterkering kunnen bij slecht weer worden afgesloten. Bij goed weer laten ze zout water in
de Schelde lopen, zodat het unieke biotoop van de Oosterschelde blijft bestaan. Op
werkeiland Neeltje-Jans kun je de kering van dichtbij bekijken.

Zeeuwse Knop.
Vroeger sierden Zeeuwse knoppen de hemdboorden van Zeeuwse mannen. Ook nu is de
knop nog verkrijgbaar, maar niet meer alleen als sieraad. Er zijn knoppen in de vorm van
snoep, zeepjes en zelfs een bakblik.

Zierikzee.
Proef de sfeer van een historische stad aan de Oosterschelde met een lange en boeiende
geschiedenis. Handel,nijverheid en visserij brachten de stad rijkdom,welvaart en schoonheid.
Hierdoor heeft Zierikzee een indrukwekkend silhouet met muren,poorten,kerken,torens en
molens.
De stadspoorten geven u toegang tot de gezellige binnenstad, een echt welkomstgevoel !
Ontdek de vele monumenten en verwonder u over de schitterende juweeltjes van Zierikzee.
De stapstenen wijzen u naar de stadsjuwelen van deze monumentenstad.
In het centrum van Zierikzee kun je op je gemakje een paar uur ronddwalen. Tussen het
bewonderen van herenhuizen, kruip-door-sluip-door-straatjes, pleinen en poortgebouwen.
Vergeet niet te shoppen, want naast de landelijke ketens vind je hier ook een mooi aanbod
van lokale speciaalzaken, die een dagje winkelen in Zierikzee prettig maken.

Grevelingenmeer
Het Grevelingenmeer, ook wel de Grevelingen genoemd, is een voormalige zeearm van de
Noordzee. Het meer ligt tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland,
op de grens van Zuid-Holland en Zeeland.
Het Grevelingenmeer is het grootste zoutwatermeer van West-Europa. Opp:140 km²
Het meer is een beschermd Natura2000-gebied.
In het kader van de Deltawerken is het Grevelingenmeer door de Grevelingendam (1965)
en de Brouwersdam (1971) van de zee afgesloten en is de zeearm een meer geworden.

Niet vergeten:
Zonnig herfsthumeur.
Voor de liefhebbers
zwemgerief.
Voor de spotters : verrekijker.
Noodnummer: +32
497.10.65.42 ( Jos )

