Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL

Clubreis Zeeland
zaterdag 25 juni 2016

Beste fotovriend,
Onze jaarlijkse clubreis is thans voorzien op ZATERDAG 25/06/2016. Zoals aangekondigd trekken we
deze keer noordwaarts, namelijk naar Zeeland in Nederland. De Deltaroute voert ons langs enkele
pittoreske stadjes en heel veel natuurschoon. Houd de portrettentrekker dus in aanslag!
Deze uitstap doen we terug in samenwerking met de vrienden van KWB Lauwe.
Programma
-

-

-

-

07u40 : verzameling op de parking aan sporthal Ter Leie, Hospitaalstraat in Lauwe
07u50 : vertrek met autocar Mandel Car uit Izegem.
10u00 : Aankomst in Veere - vrij bezoek
Veere is een historische stadje gelegen aan het Veersemeer. Dit vestigingstadje op het voormalige
eiland Walcheren ademt nog de nostalgie van het einde van de 13de eeuw uit want bijna alle
gebouwen zijn nog authentiek of gerestaureerd. De rijke geschiedenis van Veere blijkt uit de vele
monumenten die het pittoreske stadje heeft, o.a.
- de Grote Kerk uit 1348
- het stadhuis, in laat gotische stijl uit de 15de eeuw met de prachtige voorgevel en het carillon.
- de Campveerse Toren gebouwd rond 1500 als een deel van de stadsverdediging, nu in gebruik
als hotel en restaurant.
- de Schotse Huizen uit de 16de eeuw in gotische stijl.
12u00 : overtocht via de afsluitdam naar Neeltje Jans
12u30 : In het restaurant van het Deltapark, met uitzicht op het attractiepark, krijgen we volgende
warme lunch voorgeschoteld:
menu Nehalennia: courgette-broccolisoep
gebakken biologische kipschnitzel met partje citroen
gebakken krieltjes, groene boontjes en gemengde salade
chocolademousse met witte chocoladeschaafsel
14u30 : Deltaroute
Een plaatselijke gids stapt in Burghsluis mee op de bus en brengt ons naar het dorpje Colijnsplaat,
wereldbekend wegens “het wonder van Colijnsplaat”. Een schitterend standbeeld weerspiegelt “het
wonder van Colijnsplaat” dat zich in het rampjaar van 1953 voltrok. Vanaf de dijk hebben we daar
een schitterend uitzicht op de Oosterschelde en Zeelands trots “De Zeelandbrug”. Via de
Zeelandbrug rijden we langs Zierikzee en slaan af naar de westkust van “Schouwen en Duiveland”.
Vanaf daar rijden we door het schitterende natuurgebied “De Tureluur” – door de Europese
commissie voor natuurschoon gesubsidieerd - naar de grootste dijkdoorbraak van 1953, de
Schelphoek. U kunt daar met uw eigen ogen zien hoeveel geweld water en storm teweeg kunnen
brengen.
17u00 : Afstap gids in Burgsluis.
Indien er nog voldoende tijd rest, rijden we nog naar de koninklijke badplaats Domburg, waar je de
prachtige kust kunt fotograferen en/of iets lekkers kunt degusteren.
18u00 : terugreis naar Lauwe
20u00 : aankomst in Lauwe
vrijblijvend: gezellig samenzijn in café Bockor, Lauweplaats.
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Fotoclub Digitaal Zien Lauwe DZL
Praktisch

-

Prijs clubreis : 47,00 EUR per persoon
Inbegrepen: autocar, gids, middagmaal
Niet inbegrepen: dranken

-

Inschrijving
De inschrijving sluit af op 31 mei 2016 voor clubleden van Digitaal Zien Lauwe en KWB Lauwe +
gezinsleden, familie of vrienden. Hierna worden bevriende fotoclubs in de gelegenheid gesteld om
lege plaatsen op de bus op te vullen want de bus moet vol opdat de clubkas geen al te grote
aderlating zou krijgen.
Inschrijven doe je als volgt:
1) vul bijgaande inschrijvingsstrook in en stuur via e-mail door aan dirk.vergote@skynet.be
of geef een afgedrukte versie af aan een bestuurslid van fotoclub Digitaal Zien Lauwe
2) schrijf het verschuldigde bedrag over op de clubrekening BE49 7785 2262 7971 van Digitaal
Zien Lauwe.
Je dient beide bovenstaande stappen te volgen.
We hopen dat je met ons meereist.
Mvg.,
Dirk Vergote
secretaris fotoclub Digitaal Zien Lauwe
dirk.vergote@skynet.be
www.dzlauwe.be

2

Secretariaat: Boldriesstraat 27, B-8930 Lauwe. T. 056 40 22 37 GSM 0476 64 56 79
Email: dirk.vergote@skynet.be Bankrekening: BE49 7785 2262 7971 website: www.dzlauwe.be

