In samenwerking met

Zeehondje spotten
Zondag 7 juli 2019
Begin juli trekken we opnieuw naar Yerseke. Niet om mosselen te gaan eten of kopen,
maar om in te schepen voor een nieuwe boottocht op de Oosterschelde. Hopelijk is
de zon, net als twee jaar geleden, opnieuw van de partij. Niet enkel wij, maar ook
zeehonden houden van de zon.
Zeehonden komen vooral op de
Waddeneilanden voor, maar ook in de
Wester- en Oosterschelde. Vroeger waren
jagers de grootste bedreiging, heden ten
dage is dit vooral de vervuiling op zee.
Een zeehond kan 25 jaar oud worden. Al
zwemmend halen ze gemakkelijk
snelheden van 35 km/uur terwijl ze op
vasteland met moeite 2 km/uur halen.
Na een uurtje varen zullen we afhankelijk
van de weersomstandigheden en de
hoeveelheid zeehondentoeristen in het slechtste geval een handvol zeehondjes zien.
In het beste geval zullen we ze
met moeite kunnen tellen.
Na een half uurtje dobberen en
het uitgebreid fotograferen van de
zeehonden vatten we de
terugtocht aan. Op de terugweg
doet de vrouwelijke bemanning
opnieuw de hele mosselcultuur
uit de doeken. En krijg je net als
twee jaar geleden de kans om een
rauwe mossel te proeven. Niet
verplicht maar wel leuk
meegenomen. Je kan gerust ook
op je dooie gemak op het dek
genieten. 🙂
Omstreeks 15 uur leggen we opnieuw in Yerseke aan. Twee jaar geleden fileerden we
al dit havenstadje. Daarom verplaatsen we ons na de boottocht naar het naburige
Biezelinge en Kapelle. Dit schijnt de fruitstreek van Nederland te zijn. Wandelen
langs fruitgaarden en gezonde zeelucht in ademen. Een mooiere afsluiter is
nauwelijks denkbaar.
Helemaal afsluiten doen we met het restaurant Caisson (www.decaisson.nl) die op
een steenworp van een afrit op de A58 ligt. Wie vroeger wil afsluiten, kan reeds na de
boottocht of de wandeling afscheid van ons nemen.
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Afspraak
Zondag 7 juli 2019 om 12 uur
“Parkeerplaats centrum/haven” - Kettingweg, 4401 Yerseke

Parkeren
“Parkeerplaats centrum/haven” was vorig jaar gratis, net als de omliggende straten.
Bij mooi weer is deze parking vlug volzet en kan je niet anders dan in de omliggende
straten te parkeren

Lunch/picknick
Op de boot is het verboden een eigen picknick te nuttigen, zelfs niet mits een
betalende consumptie op de boot. Aan dek zijn er wel enkele snacks verkrijgbaar.
Zie onderstaande lijst...
Broodje ham : 2,5 €
Broodje kaas : 2,5 €
Broodje kroket: 3,5 €
Broodje frikandel: 3,5 €
Tosti ham-kaas: 3,5 €
Tosti kaas: 3,5 €
Broodje frikandel-speciaal: 4,5 €
Broodje met hamburger: 4,5 €
Kroket: 2,5 €
Frikandel: 2,5 €
Frikandel speciaal: 3,5 €
Puntzak friet: 2,5 €
Mayo, ketchup of curry: 0,75 €
Portie bitterballen (10 stuks): 6 €
Portie mossel-bitterballen (6 stuks): 6 €

Restaurant voor het avondmaal
Caisson
Smokkelhoekweg 12
NL-4421 Kapelle
www.decaisson.nl
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Meebrengen
Gepaste kledij (regenkledij bij slecht weer, zonnecrème bij goed weer)
Kleingeld voor een drankje en/of versnapering op de boot
Drankje/tussendoortje voor tijdens de wandeling
avondmaal en drank in het restaurant

Inschrijven
Inschrijven doe je door 14,50 € (leden) of 16,5 € (niet-leden) over te schrijven naar
rekeningnummer BE 65 3631 1331 1396 (BIC BBRUBEBB), op naam van “Soltero”,
met vermelding “ACT/zeehonden/resto: ja of nee/GSM-nummer”.

Uiterste Inschrijvingsdatum
1 juli 2019
Let op: in eerste instantie werd er slechts voor 12 personen op de boot gereserveerd.
Wil je zeker zijn van je plaatsje, schrijf je dan zo vlug mogelijk in. Bij grotere interesse
kijken we of we tickets kunnen bijbestellen.

Meer info nodig?
Alain Deraedt - 0472 61 12 36 – solterobe@gmail.com

