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Amsterdam, 15 mei 2019  
 

Geachte Porsche Club Holland leden. 
Beste Porsche vrienden 
 

Graag nodigen wij u uit voor een heerlijk dagje Uitwaaien in Zeeland. Jaap en Cora Constant hebben een 
prachtige rit door zeeland uitgezet. Samen met Johan & Ella Bouma en John & Willeke Kuijt hebben zij voor 
ons de mooiste en meest bijzondere plekjes uitgezocht van deze provincie waar deze clubleden zo trots 
op zijn. 
Tijdens deze rit zullen we een aantal van de kenmerkende Zeeuwse waterwerken tegenkomen, staaltjes 
van Hollands watermanagement waarmee ons land internationale faam heeft verworven. 

 

Naast deze indrukwekkende wegenbouw gaan we natuurlijk ook genieten van de landelijke weggetjes en 
de pittoreske Zeeuwse plaatsen. 
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We beginnen met de ontvangst bij het restaurant van het Vliegveld 
Midden Zeeland. Een heerlijk kopje koffie met de traditionele 
Zeeuwse lekkernij staan vanaf 10:30 uur voor u klaar. 
 

Om 11:15 gaat dan de rit van start. Aan de hand van het routeboek 
dient u de eindbestemming te bereiken. Natuurlijk zit er ook weer 
een puzzelelement in waarmee u punten voor de eindklassering 
kunt verdienen. 
 

Rond lunchtijd treffen we elkaar dan weer bij het Watersnoodmuseum voor een kleine snack. 
 

Rond 16:00 uur druppelen we binnen bij Gasterij Schoudee aan de rand van het historische dorp 
Wemeldinge. Hier is voldoende parkeergelegenheid voor onze Porsches, en bij mooi weer kunnen we 
lekker op het terras plaatsnemen.  
 

 

 

 

 

Om 17:30 uur staat er een heerlijk buffet voor ons klaar zodat u ook weer op tijd de terugreis kunt 
aanvangen. 

Kosten voor deelname aan dit evenement zijn: 48,50 euro pp. Kinderen onder de 12 jaar 20 euro pp., 
hiervoor ontvangt u:  
Koffie met traktatie – routeboek – lunchsnack – uitgebreid buffet incl. 2 consumpties - goodiebag. 
 
              Betaling graag via de iDeal  link onder aan het inschrijfformulier. 
Inschrijven kunt u alleen via het inschrijfformulier op de website of via deze link . 

 
 

Adres Vliegveld Midden Zeeland: Calandweg 36, 4341 RA Arnemuiden 

 

Hotel suggesties:  Fletcher Hotel Veerse Meer (1.6 Km) - van de Valk Goes (13 Km)  
van de Valk Middelburg 13 Km) en Hotel brasserie Katoen Goes (11 Km) 

 
 
Graag tot ziens op zondag 23 juni in Zeeland 
 
 
 
Walther Blijleven 
 voorzitter 

mailto:secretariaat@porsche-club-holland.nl
https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/966A1C840C4EA51BC12583FC0069953D?EditDocument

