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REGIO BRABANT ZEELAND

Regionieuws 1/16
“2016” het seizoen is weer volop aan de gang en komende zondag is alweer de 2de landelijke rit.
In onze regio hebben we een aantal goed bezochte praatavonden gehad en op 28 mei is hij er weer de
Zeelandrit. Willen diegene die aan deze rit mee willen doen dit doormailen aan Stan.
Hij kan hier dan rekening mee houden i.v.m. de lunch e.d.
Omdat de eerste donderdag van mei valt op 5 mei en dit dus Bevrijdingsdag is en ook nog hemelvaart.
is het wellicht beter om de praatavond niet op de eerste donderdag te houden, maar een week later dus
op 12 mei. Dit hebben wij in overleg gedaan met Harry en Bea.
Zij houden er dus rekening mee dat de praatvond van mei op 12 mei gehouden wordt.
Hieronder staat de uitnodiging van Stan met daarin het programma van de Zeelandrit en het mailadres
om je voor deze dag aan te melden.
Groetjes,
Henk& John

Beste MGTTO-ers,
Hierbij willen we jullie uitnodigen voor de

MGTTO Regio Brabant - ZEELAND RIT 2016
zaterdag 28 mei 2016
Het programma ziet er als volgt uit:
Om 09.30 uur wordt u verwacht voor een kopje koffie met iets lekkers in Restaurant De
Caisson, Smokkelhoekweg 12, 4421 JH Kapelle. (Website: www.decaisson.nl). Dit is de
locatie waar we in de afgelopen jaren steeds zijn geëindigd.
Om 10.00 uur vertrekken we voor de eerste etappe van ca. 34 km die ons door de Zak
van Zuid-Beveland naar het dorp ‘s-Heerenhoek voert. Hier bezoeken we het bedrijf
Paree B.V. Elektro-Telecom, waar we o.a. ingewijd zullen worden in de geheimen van de
domotica. We zullen daar tevens de lunch gebruiken.
Onze tweede etappe van ca. 36 km voert ons over Zuid-Beveland, een stukje Walcheren
en Noord-Beveland naar de Jacobahaven bij het dorp Kamperland. We bezoeken hier
Seafarm, een duurzame kwekerij van tarbot en schelpdieren. Aan het einde van het
bezoek kunnen we proeven van de daar gekweekte zilte zaligheden...
De laatste etappe over Noord-Beveland en Schouwen-Duiveland (ca. 49 km) brengt ons
naar de finishplaats, restaurant Grevelingen bij Bruinisse, waar we zo rond 16.30 uur
aankomen en als afsluiting samen nog iets kunnen drinken.
Er wordt deze keer een bijdrage gevraagd van € 12,50 per persoon voor de lunch en het
bezoek aan Seafarm, op de dag zelf te voldoen aan ons regiobestuur.
Het startpunt bevindt zich bij het dorp Kapelle-Biezelinge. Vanaf de A58 neemt u direct
na de Vlaketunnel afslag 34. Op de T-splitsing gaat u linksaf de N289 op. Bij de eerste
rotonde gaat u rechts. Direct links bevindt zich ‘De Caisson’.
Graag uw opgave van deelname (MG-type + bouwjaar en personen) doorgeven per
email aan c.wullems@ kpnplanet.nl

Met vriendelijke groet en hopelijk tot 28 mei,
Stan Wullems – MGTTO nr. 1650 - MG YB 1952

