
Zeeuws Vlaanderen 
 

In het kort
Programma

 
10.00 – 10.30 uur  Ontvangst 
bij  Brasserie “Westbeer”
Scheldeboulevard 1, 4531 EJ Terneuzen

11.00 - 11.30 uur Start toerrit

13.00 – 14.30 uur Lunch en rondleiding 
bij Struisvogelboerderij Monnikenwerve
Hogeweg 1, 4524 KG Sluis

Uiterlijk 15.00 uur: Vertrek 2e etappe

Vanaf 16.30 uur: Aankomst
bij: Restaurant Landlust 
Landlustweg 1, 4455 TK Nieuwdorp
17.30  Buffet

Het vervolg op 'Uitwaaien in Zeeland' 

West - 
 

2019

Struisvogels zijn vogels die niet tot vliegen in staat zijn, de
zogenaamde loopvogels. Ze zijn in veel van hun kenmerken
primitiever dan de meeste andere nu levende vogels.
Daarom veronderstelde men vroeger dat de loopvogels zich
van de rest van de vogelstam reeds hadden afgescheiden in
een tijd waarin de vogels het vliegen nog niet hadden
uitgevonden.

Deze vogels stammen met zekerheid af van de vliegende
vogels, maar hebben door hun lichaamsgewicht het
vermogen tot vliegen verloren. Dit heeft geleid tot
verandering van hun beenderen, spieren en vleugels. 

De Afrikaanse Struisvogel is de enige nu nog levende soort
die verwant is aan de struisvogel die ca. 55 miljoen jaar
geleden leefde in grote gebieden in Azië, Europa en Afrika. 
Struisvogels leven in de natuur met volledige 
families bij elkaar, meestal in groepen tot 
20 dieren.

De struisvogel is de snelste vogel op de grond
 en het snelste landdier op twee poten. De struisvogel 
kan een snelheid van 50 kilometer per uur over een 
periode van dertig minuten volhouden. In een korte 
sprint kan hij zelfs snelheden tot 70 kilometer per uur
behalen. 

 Geachte Porsche Club Holand leden,

Namens Cora en Jaap Constant nodigen wij u graag uit voor het
vervolg op de eerder in 2019  door hen georganiseerde rit "Uitwaaien
in Zeeland".

Dit keer laten zij ons het prachtige  West - Zeeuws Vlaanderen zien. 
We starten bij Brasserie Westbeer. Hier zien we de zeeschepen op de
Westerschelde op zeer korte afstand voorbij varen terwijl we genieten
van een kop koffie met wat lekkers.

Zondag 31 juli 2022

Omgeven door de Westerschelde en de Noordzee is West-Zeeuws-
Vlaanderen een geliefde bestemming. Het ligt tegen België aan en heeft
daardoor een Bourgondische sfeer. Toch hebben de stranden, duinen
en uitgestrekte polders een typisch Zeeuws karakter. Rijdend door
West-Zeeuws-Vlaanderen kom je in zowel artistiek, cultuurhistorisch of
bourgondische plaatsen. Maar ook door oude polders, over dijken,
langs natuurgebieden en op eindeloze stranden.

We hebben een bijzondere stop tijdens deze rit bij
Struisvogelboerderij Monnikenwerve. We krijgen hier een
rondleiding door dit niet alledaagse bedrijf met deze super
snelle vogels en gaan er genieten van een lunch.



Graag tot ziens in Terneuzen
Namens de Porsche Club Holland,

Walther Blijleven
Voorzitter

West - 
 Zeeuws Vlaanderen 

 

Voor eigen rekening op deze dag zijn:
- De Westerscheldetunnel . 
   De tol voor deze tunnel bedraagt 5 euro. U dient
   zelf hiervoor het kaartje te kopen.
- Drankjes tijdens de lunch.
- Drankjes vooraf en na (koffie thee) het buffet.

UIterlijk om drie uur vetrekken we dan voor de 2e etappe van deze dag
en komen rond 16:30 uur aan bij restaurant Landlust. Landlust is
gelegen in een authentieke en sfeervolle boerderij gebouwd aan het
eind van de 17e eeuw in het Zeeuwse Nieuwdorp. 
Hier worden de winnaars van de dag bekend gemaakt en valt iedereen
in de prijzen met een heerlijk warm en koud buffet.

De kosten voor dit evenement
bedragen € 55,- per persoon

 

Hiervoor ontvangt u: 
 

Welkom met koffie & thee en
lekkernij

 

Routeboek
 

Rondleiding &
 

lunch (excl. drankjes)
 

buffet koud en warm 
(incl. drankjes tijdens het buffet)

Kosten

Inschrijven

Inschrijven voor dit evenement kan alleen
via het inschrijfformulier op de website of

via deze Link

Betalen
U kunt betalen via de

iDEAL knop onder aan
het inschrijfformulier

de inschrijving sluit op
 zondag 24 juli 2022

Er is een maximum aan deelnemers

Annuleren na 24 juli kan 
helaas niet kostenloos

KLIK

Wilt u West- Zeeuws Vlaanderen uitbreiden met een overnachting
dan hebben wij de volgende suggesties voor u:

website website website
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Het vervolg op 'Uitwaaien in Zeeland' 

https://www.porsche-club-holland.nl/PorscheClubs/pc_holland/PCForms.nsf/RefActions/B97477B257C609C3C125886F00683433?EditDocument
https://www.terneuzenhotelscity.nl/
https://hoteltriniteit.nl/nl/
https://www.terneuzenhotelschurchill.nl/

