
Daguitstap Zeeland en Zuid-Holland                                                          Zaterdag 10 – 2 – 2018 

Beste Bunter, 

Zeeland 

Oude liefde roest niet. We bezoeken terug Schouwen Duiveland. Via de Oos-
terscheldekering met Neeltje Jans bereiken we Burgh-Haamstede. De honder-
den gakkende ganzen verwelkomen ons, 
bewegende vlekken in een eindeloos 
landschap. Hier is er nog ademruimte, het 
spel van de wolken. Hier mag een duin 
nog natuur zijn, wind vangen en zand sta-
pelen. Duindoorn houdt hen overeind. 
Renesse afficheert zich als zeehonden-
dorp. Een deel van de kustwateren is uit-

geroepen als zeehondenreservaat. Zullen we ze zien, horen? 

Zuid-Holland 

De Brouwersdam scheidt de Noordzee van het Grevelingenmeer en verbindt 
Zeeland met Zuid-Holland. Het Grevelingenmeer ten zuiden van Goeree Over-
flakkee met grote zandplaten heeft een rijk vogelbestand. Hier hebben we zelfs 
roodborsttapuiten gespot. Door de zachte winters verkiezen ze om niet zuidelijk 
te trekken.  

 

 

Ook alsmaar meer lepelaars maaien er in het ondiepe slik. De slikken van Flak-
kee bekoren en betoveren.  

 

In de namiddag is de kans het groots dat de mist is opgelost. In Stellendam is er opvang van zieke zeehonden en hui-
lers ( pups die hun mama zijn kwijtgespeeld). Mede door vrijwilligerswerk doen de zeehonden het goed. Door ons 

bezoek hebben ook wij een kleine bijdra-
ge. 

 

 

 



Programma 

07u00  vertrek Den Bunt Pastorijstraat Dessel 

09u00  koffiestop Burgh-Haamstede/ eigen boterham (drank is op eigen kosten) 

09u45  Start wandeling Vroongronden, duinen en strand (lang en kort) 

12u30  snertsoep/eigen boterham in een strandpaviljoen 

Namiddag  spui Brouwersdam, wandeling Grevelingenmeer, bezoek A Seal – zeehonden opvang 

17u30  keuze menu:  A - hete kip  

        B - schnitzel (drank is op eigen kosten) 

21u15  terug Dessel 

 

De prijs voor deze daguitstap bedraagt: 50 € voor buntleden en 60€ voor niet-leden 

Inschrijven kan uiterlijk tot en met zaterdag 3 februari 2018. 

Hoe inschrijven  

1.bellen naar  ANNY en CHARLIE SLEGERS   (014/37 14 58  of  0472 70 47 71 )   

opgelet bellen na 17uur! 

 

2.betalen door overschrijving op rekening van “den Bunt” (zie logo) 

 De inschrijving telt vanaf het ogenblik van betalen of storten. 

 Men kan inschrijven tot de vermelde inschrijvingsdatum. 

 Bij annulatie vóór de uiterste inschrijvingsdatum krijgt men het betaalde bedrag terugbetaald. 

 Bij annulatie na de uiterste inschrijvingsdatum wordt 50% van het bedrag als onkosten aangerekend. 

 

Charlie Slegers: 0472 70 47 71 

Roger Damen: 0472 59 26 02 

Jef Adriaensen: 0475 29 07 16 

Steek deze telefoonnummers in je gsm. Ze kunnen van pas komen. 

Neem mee: Verrekijker, fototoestel, wandelschoenen,  kledij voor alle weer 

Als je ademruimte zoekt, een einder zonder hoogbouw, ruimte voor mens en dier, de zee die komt en gaat ……..  
schrijf dan vlug in !!! 

Tot dan 

Het Bestuur. 


