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Clubweekend regio zuid in Zeeland, 14 en 15 september

Luctor et Emergo
Voor het traditionele clubweekend trekken we dit jaar naar Zeeland, provincie van zon, zee en zand.
Gekozen is voor een centrale locatie aan de kust, Beach Hotel in Zoutelande. In het wapen van Zeeland
staat de spreuk Luctor et Emergo, Latijn voor ‘Ik worstel en kom boven’. Dat doet meteen de gedachten
teruggaan naar 1953, toen de Watersnoodramp ruim 1.800 slachtoffers eiste. De maatregelen die daarna
zijn getroffen om het land te beschermen, de Deltawerken, zijn tot op heden voldoende effectief gebleken een herhaling van een overstroming van een dergelijke omvang te voorkomen en doen recht aan de
wapenspreuk.
Bolussen in Zoutelande

S

inds de middeleeuwen is de strijd tegen het water de rode
draad in de geschiedenis van de provincie, die goeddeels op
of onder zeeniveau ligt. Het landschap is een lappendeken
van polders en dijken. De vele kleinere eilanden zijn samengegroeid tot grotere (schier)eilanden. Voormalig bewoonde gebieden
staan nu onder water (o.a. het Verdronken Land van Saeftinghe, de
Hedwigepolder staat hoogstwaarschijnlijk hetzelfde lot te wachten).
Middelburg was tot het einde van de zestiende eeuw de grootste
handelsstad van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en
na Amsterdam de tweede havenstad. Andere belangrijke Zeeuwse
steden waren Vlissingen, Goes en Veere. In de achttiende eeuw
nam de welvaart in Zeeland af.
Met de komst van de spoorwegen werden Zuid-Beveland en Walcheren in de negentiende eeuw met dammen met het vasteland van
Noord-Brabant verbonden. Sinds 1872 ligt er een spoorlijn tussen
Vlissingen en Roosendaal: de Zeeuwse Lijn. Zeeuws-Vlaanderen
heeft nog wel een goederenspoorlijn en een tunnel onder de Westerschelde, maar verder is dit stuk Zeeland afgesneden van de rest
van Nederland.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft Zeeland veel te lijden gehad
van gevechten, bombardementen en inundaties. Vooral het eiland
Walcheren is hierdoor grondig veranderd. Een neveneffect van
de Deltawerken was dat de verbindingen met de rest van Nederland aanzienlijk werden verbeterd. Het vroeger geïsoleerd liggende gebied is nu gemakkelijk te bereiken waardoor het toerisme
een grote vlucht heeft genomen. Over de afsluiting van de Oosterschelde waren de meningen verdeeld.
De hoofdstad van de provincie is Middelburg. Die stad vormt
met Vlissingen en Oost-Souburg het grootste kerngebied. Vlissingen en Terneuzen zijn belangrijke havenplaatsen met grote industriegebieden. Goes ligt centraal op Zuid-Beveland en heeft naast
Middelburg een belangrijke centrumfunctie. Vooral het agrarische Zeeland heeft heel lang zijn eigen cultuuruitingen kunnen
vasthouden. Bekend zijn de Zeeuwse klederdrachten. De boeren
op Walcheren onderhouden de traditie van het ringsteken: op een
feestdag in augustus probeert men gezeten op een (Zeeuws) paard
een lans door een ring te steken. De provincie wordt sterk geassocieerd met de Gereformeerde Gemeenten. Streekproducten zoals
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Zoutelande

de boterbabbelaars en de bolussen zijn populair onder toeristen.
Ook de dialecten worden tot het Zeeuwse cultuurgoed gerekend:
wilt u ‘erbij horen’, zeg dan ‘Hoes’ in plaats van ‘Goes’...

De laatste kans dit jaar
Dit is de laatste activiteit van 2019. We rijden routes over binnenwegen, door polders en over dijken door het mooie Zeeuwse
landschap. Op zaterdag bezoeken we het Watersnoodmuseum
en lunchen we in het naastgelegen restaurant, terwijl we op
zondag lunchen aan boord van een rondvaartboot tijdens een
tocht over het Veerse Meer. Kortom, een geweldig weekend in
een prachtige omgeving, waarin uw klassieker zeker tot zijn
recht komt. De verbondenheid van de leden en de gezelligheid
onder elkaar worden door vrijwel iedereen als positief ervaren.
Velen kennen elkaar van eerdere activiteiten, anderen maken
kennis en sluiten vriendschap via dit soort activiteiten van onze
club. Gezien de grote belangstelling bij de voorgaande clubdagen van dit jaar rekenen we ook nu weer op een grote opkomst,
ook al omdat dit de laatste kans is in 2019 om met elkaar een
gezellig en mooi weekend te beleven.
Graag tot ziens!
Jan Pleijte, Activiteiten
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Start en finish zaterdag & zondag

Arrangement C

Beach Hotel
Duinweg 97
4374 EC Zoutelande
0118-56 12 55

Zaterdag: € 37,50 voor chauffeur, € 35,00 per passagier
•O
 ntvangst met koffie/thee en bolus op zaterdag.
• L unch op zaterdag, incl. inleiding en bezoek aan Watersnoodmuseum.
•D
 eelname aan de route en hapjes & drankjes aan de finish op
zaterdag.
•R
 allyschild en routeboek voor zaterdag.
• Optie: Dinerbuffet incl. 2 drankjes op zaterdag € 35,00 p.p.

Lunch zaterdag
Het Vijfde Caisson
Weg v/d Buitenlandse Pers 5
4305 RJ Ouwerkerk
0111-64 43 82

Arrangement D

Tijdschema zaterdag en zondag

 ondag: € 37,50 voor chauffeur, € 35,00 per passagier
Z
•O
 ntvangst met koffie/thee en bolus op zondag.
• Lunch op zondag tijdens rondvaart op Veerse Meer.
•D
 eelname aan de route en hapjes & drankjes aan de finish op
zondag.
•R
 allyschild en routeboek voor zondag.
•O
 ptie: Dinerbuffet incl. 2 drankjes op zondag € 35,00 p.p.

Ontvangst Beach Hotel
Start toerrit		
Lunch 			
Finish Beach Hotel		
Dinerbuffet		

Optie: Voor het boeken van een hotelkamer op vrijdag en/of
zondag dient u het deelnameformulier nauwkeurig in te vullen!
Kamer met ontbijt en incl. dinerbuffet met 2 drankjes: € 240,00
per nacht voor 2 personen.

Lunch zondag
M.s. Stad Veere
Havenplein
Veere

10.30 uur
11.30 uur
13.00 uur
16.30 uur
18.30 uur

Wijzigingen in het programma voorbehouden.

Er zijn vier mogelijkheden aan dit clubweekend deel te
nemen:
Arrangement A
Weekend met één overnachting:
€ 385,00 voor chauffeur en 1 passagier
•A
 ankomst op zaterdag 14 september, 1 x overnachting op 14
september incl. toeristenbelasting.
•1
 x dinerbuffet incl. 2 drankjes op zaterdag, 1 x ontbijt op zondag en 2 x lunch (zaterdag en zondag).
• Ontvangst met koffie/thee en bolus op zaterdag en zondag.
•D
 eelname aan de routes en hapjes & drankjes aan de finish op
zaterdag en zondag.
• Rallyschild en routeboek voor 2 dagen.
•O
 ptie 1: Bijboeken van een kamer incl. ontbijt voor vrijdag of
zondag, incl. dinerbuffet met 2 drankjes: € 240,00 per nacht
voor 2 p.p.
•O
 ptie 2: Dinerbuffet incl. 2 drankjes op zondag: € 35,00 p.p.

Arrangement B
 wee dagen zonder overnachtingen en zonder dinerbuffet:
T
€ 75,00 voor chauffeur, € 70,00 per passagier
•O
 ntvangst met koffie/thee en bolus op zaterdag 14 en zondag
15 september.
• L unch op zaterdag en zondag.
•D
 eelname aan de routes en hapjes & drankjes aan de finish op
zaterdag en zondag.
•R
 allyschild en routeboek voor 2 dagen.
• Optie:

Dinerbuffet incl. 2 drankjes op zaterdag en/of zondag
 € 35,00 p.p.p.d.

Inschrijven en betalen
Op onze website www.ledenservicembcn.nl kunt u nu
al inschrijven en meteen via iDeal betalen. De inschrijvingstermijn sluit onherroepelijk op 1 september 2019.
Wacht niet te lang met inschrijven als u ook een of meerder overnachtingen wilt boeken, het aantal kamers is
beperkt!
Geen internet? Stuur een brief naar: MBCN-Activiteiten,
Ceresstraat 44, 9401 DR Assen, o.v.v. Clubweekend Zuid,
arrangement A, B, C of D, aantal personen en evt. opties.
Betaling graag naar IBAN NL12 RABO 0307 4395 93.

WACHT NIET TE LANG, SCHRIJF NU IN!
www.ledenservicembcn.nl/activiteiten/

Voor een keur aan kleding en accessoires gaat u naar onze webshop op www.ledenservicembcn.nl.
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