
 

                                               Regio Brabant     
 
Beste MGTTO-ers,  
 
Hierbij willen we jullie, onder voorbehoud van Corona-maatregelen, uitnodigen voor de 

 
MGTTO Regio Brabant - ZEELAND RIT 2021 

zaterdag 19 juni 2021 
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Tussen 10.00 en 10.30 uur uur wordt u verwacht voor een kopje koffie met de 
traditionele Zeeuwse bolus in Restaurant De Caisson, Smokkelhoekweg 12, 4421 JH 
Kapelle. (Website: www.decaisson.nl). Dit is de locatie waar we in de afgelopen jaren 
meer zijn geweest. 
 
Tegen 11.00 uur vertrekken we voor de eerste etappe van ca. 42 km die ons langs de 
Oosterschelde en het Veerse Meer naar Vliegveld Midden-Zeeland brengt. Hier kunnen 
we in het restaurant, hopelijk op het terras, de lunch gebruiken, naar eigen keuze en 
voor eigen rekening.  
 
Onze korte tweede etappe van ca. 11 km voert ons van Zuid-Beveland naar Walcheren. 
In het vissersdorp Arnemuiden brengen we, op verzoek nogmaals, een bezoek aan de 
Museumwerf Meerman, waar traditionele houten vissersschepen worden gerestaureerd 
en onderhouden. We nemen deze keer ruim de tijd voor dit bezoek. 
 
De laatste etappe door de polders van Walcheren en Zuid-beveland (ca. 23 km) brengt 
ons naar de finishplaats, Brasserie De Panhoeve in ’s-Heer Arendskerke, waar we zo 
rond 15.30 uur aankomen en als afsluiting samen nog iets kunnen drinken. 
 
Er wordt een bijdrage gevraagd van € 4,- per persoon voor het bezoek aan de 
museumwerf, 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 stan.wullems@zeelandnet.nl 
 
Met vriendelijke groet en hopelijk tot 19 juni, 
 
Stan Wullems – MGTTO nr. 1650 - MG YB 1952 

http://www.de/

