Mei 2018

Daguitstap

Zeeland en Zierikzee
Zaterdag 2 juni 2018
Beste vrienden,
Zeeland is niet zo veraf buitenland en herbergt enkele bezienswaardigheden
Zierikzee op het eiland Schouwen-Duiveland is de tweede monumentenstad van Nederland.
Deze parel aan de Oosterschelde is in de 10e eeuw ontstaan. Handel, nijverheid en visserij
brachten de stad rijkdom, welvaart en schoonheid. Hierdoor had Zierikzee reeds in het begin van
de 15e eeuw een belangwekkend silhouet met muren, poorten, kerken, toren en molens. Met een
gids bezoek je Zierikzee en zie je onder meer de vele monumenten; zoals de Noord- en
Zuidpoort, de Oude Haven, de patriciërshuizen, het 's-Gravensteen, het stadhuis en de St.Lievens Monstertoren (ook wel dikke toren genoemd)

Niet ver van Zierikzee op het eiland Zuid-Beveland ligt Goes. Goes was de oude zetel van de
graven van Zeeland en het stadscentrum is een wandeling waard. Het stadje pronkt ook met een
tropisch bos, een ‘ethnobotanical garden’ die laat zien hoe belangrijk de combinatie ‘Plants,
People and Planet' is. Er staan ruim 350 verschillende tropische planten die allemaal een verhaal
vertellen, van rubberboom, specerijen tot medicijnen. Je vindt achter elke plant een andere
belevenis. Samen met de gids ontdek je het tropisch bos en zie je de wonderbaarlijkste planten,
voel je de tropische warmte en loop je via de skywalk over de boomtoppen.
Het programma van onze uitstap:
8.00 uur
Vertrek van de bus te Herentals op de parking van het Netepark aan de
Vorselaarsebaan voor een ritje van 120 km.
10.00 uur
Ontvangst in het oudste café van Zierikzee, de Gekroonde Suikerbiet, voor
koffie/thee en een Zeeuwse bolus.
10.30 uur
Gegidst bezoek aan Zierikzee.
12.00 uur
Vertrek van de bus naar Goes voor de picknick in het horecacentrum van het
Tropisch Bos. Je neemt dan wel een drankje van de zaak.
Voor wie zonder picknick komt, je kan ter plaatse allerhande snacks verkrijgen.
14.00 uur
Gegidst bezoek aan het tropisch bos van Omnium in Goes.
16.00 uur
Stadswandeling door Goes.
17.30 uur
Driegangen diner (maandmenu) in grand café De Smederij in Goes.
19.30 uur
Vertrek van de bus naar Herentals. Aankomst omstreeks 21.15 uur.
77 € ; houders van DF cultuurkaart of vrijetijdspas: 72 €.
Inbegrepen: bus, diner(zonder drank), alle bezoeken en gids.
Inschrijven vóór zaterdag 19 mei door aanmelding bij één van volgende bestuursleden en storten
van de verschuldigde som op de rekening van Davidsfonds Herentals (zie voetnoot).
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