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Midweekse Yerseke-reis 20-22 september 2023 

Vooraankondiging. 

Hoe mooi en bijzonder het grensgebied tussen Brabant en Zeeland is, willen wij graag samen met de 

leden van MG TTO Brabant-Zeeland ontdekken tijdens de midweekse Yersekerit! 

In deze vooraankondiging krijg je een beeld van deze reis. De uitnodiging tot inschrijving (met ook de 

kosten) volgt eind mei. 

Het thema. 
Bij een openstaande motorkap van mijn TD krijg ik van toeschouwers de verbaasde opmerking: zit 

daar hout in? En dan is men verrast te horen dat er een heel houten frame onder het plaatwerk 

schuil gaat. De waarom vraag zit in de historie: de voorganger van onze voertuigen waren houten 

koetsen en wagens, voortgetrokken door paarden. En dat is het thema wat in deze reis de rode draad 

vormt: bezoek aan een Karrenmuseum in Essen, bezoek aan de paardenwereld van Cor en Margriet 

Kuin en het bezoeken van het museum van Han Dagevos met een bijzondere collectie voertuigen uit 

de tijd tussen de paardenkoetsen en onze MG's. We bezoeken het vissersdorp Yerseke waar 

transport met houten wagens een belangrijke ondersteuning was van hun visserijbestaan. 

Voor elk wat wils. 
Het wordt een reis met vele mogelijkheden voor deelname: je kunt het hele programma kiezen 

(inclusief 2 hotelovernachtingen) of alleen een of meerdere van de 3 dagprogramma's. 

De volledige reis. 
Wij starten vanuit restaurant De Komaen in Oirschot. Op woensdag 20 september verzamelen wij 

ons daar om tien uur voor koffie/thee/vlaai, routeboeken en vertrekken om elf uur westwaarts. 

Vooraf krijg je een routebeschrijving waarin ook onderweg diverse adressen zijn opgenomen. Als je 

vanuit je eigen woonplaats niet eerst naar Oirschot wilt rijden, kun je op een van die adressen naar 

keuze starten. 

Een rit over landelijke wegen en straatjes (totaal ca 80km) brengt ons tot het plaatsje Essen. 

(omgeving Ossendrecht). 

Daar worden we om 13.00 voor de lunch verwacht in restaurant De Kiekenhoeve. Bij goed weer op 

het terras, anders binnen.  

Daarna wandelen we naar het naastgelegen Karrenmuseum. Twee gidsen zullen ons daar rondleiden 

en we krijgen ook een demonstratie, hetzij van een smid die een karrenwiel maakt, hetzij van een 

touwslager. (dat hangt van de beschikbaarheid tegen die tijd af) 

Aan dit dagprogramma (lunch plus museumbezoek) kun je dus ook los deelnemen. 
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Het Karrenmuseum. 
(onderstaand stukje tekst is gegenereerd door ChatGPT*)  

Het Karrenmuseum in Essen, België is een unieke attractie voor iedereen die geïnteresseerd 

is in de geschiedenis van transport en oude voertuigen. Het museum is gevestigd in een 

prachtige, gerestaureerde boerderij en biedt een indrukwekkende collectie van meer dan 

150 voertuigen die werden gebruikt voor transport en landbouw in de regio. 

De collectie van het museum omvat 

handkarren, wagens, koetsen en andere 

voertuigen die werden gebruikt voor 

transport. Het geeft de bezoeker een 

geweldig beeld van hoe het vervoer en de 

landbouw in deze regio vroeger werden 

uitgevoerd. Er zijn ook displays van 

gereedschappen en gebruiksvoorwerpen, 

zoals landbouwwerktuigen, die werden 

gebruikt in de regio. Dit alles geeft een 

compleet beeld van de geschiedenis van 

deze regio. 

Deze voertuigen werden vroeger gebruikt 

voor het transport van mensen en goederen en waren een belangrijk onderdeel van de 

geschiedenis van de regio. Het museum heeft ook een werkplaats waar de bezoekers kunnen 

zien hoe de voertuigen werden onderhouden en gerepareerd. Dit biedt een dieper inzicht in 

de technologie en de mensen die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van transport in 

deze regio. 

Bekijk het maar eens op hun website:  www.karrenmuseum.be 

Ons hotel: Grenshotel Jonckheer te Ossendrecht. 
Rond 16.30 vertrekken we naar ons hotel. Hier hebben we een optie op 12 kamers, allen met 

inloopdouche en zicht op de parkeerplaats met onze oldtimers. Het hotel heeft beloofd er alles aan 

te doen om voor onze oldtimers een plaats te reserveren bij de ingang, ver van de straat af en niet in 

het zicht van de straat. Het is een halfpension arrangement, dus inclusief ontbijt en diner. 

Aankomst rond 17.30 dus voldoende privé-tijd voordat we aan tafel gaan. We dineren als groep 

gezamenlijk om 19.00 uur een meerkeuze menu en kunnen gezellig naborrelen. 

Yersekerit op donderdag 21 september. 
Alan Cartledge organiseert deze dag.  

Na het gezamenlijke ontbijt We vertrekken om 9.15 voor een mooie tocht naar Yerseke ( ca 20km) 

waar Alan ons 10.00 opwacht bij het parkeerterrein van restaurant "De Viskêête"aan de Havendijk. 

 

Over Yerseke. 
(onderstaand stukje tekst is gegenereerd door ChatGPT*)  

Ierseke is een pittoresk dorpje in de Nederlandse provincie Zeeland, gelegen aan de 

oostelijke oever van het prachtige Veerse Meer. Het dorp staat bekend om zijn oesterkweek 

en visserij en is daarom een populaire bestemming voor liefhebbers van verse vis en 

zeevruchten. Het dorpje heeft een rijke geschiedenis die teruggaat tot de middeleeuwen en 

was ooit een belangrijk handelscentrum. De oude haven is nog steeds een belangrijk deel van 

het dorp en wordt gebruikt door de lokale vissers. Het is een geweldige plek om te wandelen 
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en te genieten van het uitzicht op de boten en het water. Een van de hoogtepunten van 

Ierseke is de oesterkweek. Het dorp staat bekend om zijn verse oesters en is de thuisbasis 

van verschillende oesterkwekerijen. Bezoekers kunnen deelnemen aan rondleidingen door 

de kwekerijen en leren hoe de oesters worden gekweekt en geoogst. Daarnaast zijn er 

verschillende restaurants die verse oesters serveren en heerlijke visgerechten aanbieden. 

Ierseke is ook de perfecte bestemming voor watersportliefhebbers. Het Veerse Meer biedt 

vele mogelijkheden om te zeilen, windsurfen, kajakken en vissen. Het dorp is omgeven door 

prachtige natuur en er zijn verschillende wandel- en fietsroutes beschikbaar om de omgeving 

te verkennen. Het dorp organiseert ook regelmatig evenementen en festivals, zoals de 

jaarlijkse Oesterpartij. Dit festival trekt duizenden bezoekers uit heel Nederland en is een 

geweldige manier om te genieten van lokale gerechten en de sfeer van het dorp. Kortom, 

Ierseke is een charmant dorpje in Zeeland dat bekend staat om zijn oesterkweek, visserij en 

watersportmogelijkheden. Het is de ideale bestemming voor een ontspannen dagje uit of een 

langer verblijf om te genieten van de prachtige natuur en de lokale cultuur. 

Het dagprogramma Yerseke. 
Aan dit dagprogramma kun je ook los deelnemen. 

Ontvangst in restaurant "De Viskêête" met koffie en een Zeeuwse bolus Aansluitend een film over 

het wel en wee van het dorp Yerseke, over oesters en mosselen.  Daarna een rondleiding (ca 1,5 uur) 

over de oesterputten en de haven 

met uitleg over mosselen en 

kreeften. Na de rondleiding gaan we 

als groep lunchen in restaurant "De 

Viskêête".   Daar is keuze tussen 

mosselen of ossenhaas, met salade 

en frites geserveerd. (inbegrepen in 

het dagarrangement, drankjes eigen 

rekening).  

Na de lunch een rondrit door Zuid Beveland met bezoek aan museum van Han Dagevos. 

(onderstaand stukje tekst is van de website van Han Dagevos) 

Johannus Dagevos verzamelaar/collector vertelt: "Van kinds af aan verzamelde ik alles wat ik 

leuk vond. Als hulpje bij een fietsenmaker mocht ik de oude carbidlampen hebben die 

werden vervangen door elektrische verlichting. Daar begon het mee. Toen ik eenmaal 

werkzaam was in een autobedrijf begon het pas echt: alles wat ze weg wilden gooien nam ik 

mee. Folders, oude onderdelen, koperen lampen: niets was veilig. Bij de verschillende 

bedrijven waar ik gewerkt heb kreeg ik alles waar ze geen waarde meer aan hechtten, en dat 

was veel. Thuis zuchtten ze onder deze verzamelwoede en ik moest alles opslaan in een oud 

leegstaand boerderijtje waar m'n grootvader nog had gewoond. Dit alles was in de jaren 

vijftig tot ongeveer 1970. Toen heb ik het boerderijtje gekocht en kon ik doen wat ik altijd al 

wilde: nog meer verzamelen. Na nog 2 schuren gebouwd en volgestouwd te hebben moest 

het zo'n beetje genoeg zijn. Oude auto’s, motorfietsen, fietsen, zakhorloges, allerlei oude 

documentatie, een omvangrijke bougie verzameling en veel automobilia. Nog regelmatig 

krijg ik er leuke dingen bij, er is altijd nog wel een plekje voor te vinden." 

Bekijk zijn website maar eens:  www.dayfox-automobilia.nl/ 

Daarna rijden we zoals gebruikelijk bij onze Zeelandreizen naar het bekende restaurant De Caisson in 

Kapelle-Biezelinge voor een dagafsluiting. 
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Uiterlijk 17.45 vertrekken de hotelgasten vandaar voor een tocht van ca 30km naar Grenshotel 

Jonckheer in Ossendrecht. Daar wacht om 19.00 het diner voor de groep. Na een enerverende dag 

kunnen we (de hotelgasten) alle indrukken nog eens laten passeren bij ons gezamenlijk diner en 

nazit. 

De rit van Ossendrecht naar Lepelstraat. 
Op vrijdagochtend na het ontbijt vertrekken we om 9.30 voor een mooie route van ca 31km naar het 

dorp Lepelstraat. Als je alleen het dagprogramma neemt, kun je naar wens of aansluiten bij de route 

vanaf Ossendrecht of op eigen gelegenheid naar Lepelstraat gaan. 

De paardenwereld van Cor en Margriet Kuin op vrijdag 22 september. 
(onderstaand stukje tekst is gegenereerd door ChatGPT*) 

Cor Kuin is een bekende paardensmid in Lepelstraat, Nederland. Hij heeft vele jaren ervaring 

in het beslaan van paarden en heeft een grote passie voor deze majestueuze dieren. Het 

werk van een paardensmid is van cruciaal belang voor de gezondheid en het welzijn van 

paarden. Het beslaan van paarden is een ambacht dat vereist dat de paardensmid zorgvuldig 

de hoeven van het paard bekijkt en beoordeelt. De hoef is het deel van het been waar het 

paard op staat en de hoefwand moet in goede conditie worden gehouden om het paard 

comfortabel te laten bewegen en blessures te voorkomen. Cor Kuin weet precies welke 

materialen en technieken hij moet gebruiken om de hoeven van het paard te beschermen 

tegen slijtage en beschadiging. Hij kan ook aanpassingen maken om de loop van het paard te 

verbeteren of specifieke problemen op te lossen. Cor Kuin heeft een uitgebreide kennis van 

paarden en hun gedrag, en kan het paard op zijn gemak stellen tijdens het beslaan. Hij weet 

hoe hij de hoeven van het paard op de juiste manier moet vasthouden en manipuleren, zodat 

het paard geen pijn of ongemak ervaart. Bovendien gebruikt hij moderne en veilige 

technieken om ervoor te zorgen dat het paard zo min mogelijk stress ervaart tijdens het 

beslaan. 

Cor en Margriet fokken ook paarden en tot voor kort runde Margriet een eigen winkel voor 

paardensportartikelen. Naast paarden hebben ze nog een hobby: oldtimers en in het bijzonder een 

MG TA. Dat is te zien in hun prachtige aan-huis-museum.  

We worden daar gastvrij ontvangen met 

koffie met wat lekkers en hun verhalen 

over het fokken, de bijzondere 

winkelactiviteiten en het beslaan van 

paarden. Cor en zijn mensen gaan ons 

een heuse demonstratie geven van het 

beslaan van een paard. 

Hierna zullen we ter plekke gaan lunchen 

en het dagprogramma afsluiten. 
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De rit van Lepelstraat naar Oirschot. 
Tijd voor het laatste deel van deze reis: de route naar Oirschot (ca 105km) over afwisselend 

landelijke wegen en kleine straatjes.  

Vooralsnog is daar geen gezamenlijke afsluiting meer voorzien omdat naar ervaring deze en gene 

voor het laatste deel van deze route toch kiest voor een ander pad naar huis.  

Einde van deze midweekse Yersekereis van MGTTO regio Brabant Zeeland 

De Financiën. 
We kozen voor een goed hotel met mooie kamers en goede verzorging, voor voldoende gidsen zodat 

iedereen de uitleg kan verstaan, voor lekkere lunches en dat zal in de prijsstelling tot uitdrukking 

komen. We zijn nu nog bezig met de begroting. 

Tot slot. 
Voor de navigatie komt naast het gebruikelijke routeboek ook software beschikbaar die eenmaal 

geladen in je TomTom of Garmin de route aanwijzingen verzorgt zodat ook de navigator volop kan 

genieten van de omgeving. Nog geen ervaring hiermee en toch nieuwsgierig? Op de website van de 

MG Car Club staan duidelijke handleidingen. 

Met veel plezier genieten wij van de eer om deze Yerseke reis te mogen uitzetten en met veel dank 

aan Cor en Margriet Kuin voor hun gastvrijheid en de fijne samenwerking, 

Alan Cartledge, Rudie en Huib Bruijstens 

huibbruijstens@gmail.com   of  06-11233039 

 

*: Over ChatGPT heb je wellicht al in de pers gelezen. Menig kleinkind heeft opa en oma al enigszins 

wegwijs gemaakt in het gebruik van dit nieuwe en facinerende gereedschap. We kennen Google om 

iets op te zoeken, met ChatGPT kun je om komplete teksten vragen. Hierboven zijn een drietal teksten 

op die manier aangemaakt. Belangstelling: zoek maar eens op OpenAI.  


