HERFST WANDELWEEKEND - RENESSE-ZEELAND - 21–22-23 OKTOBER 2016
VRIJDAG 21 oktober 2016 – 11km – ±17.000 stappen
Bij aankomst, om 12u00, serveerde ons logies - HOTEL HAMSPHIRE, Vroonweg 35, 4325 DA Renesse-NL een heerlijke champignonsoep met broodjes en beleg, plus lekkere koffie en thee.
Daarna inchecken en starten om 14u30 met wandeling 1.
We wandelden langs de ‘vroonplas’ en zo richting strand, pauze aan het prachtige strandpaviljoen ‘de
haven van renesse’ en via het fietspad /wandelpad richting Renesse dorp.
Na een verkwikkende douche beginnen we om 19u aan ons eerste culinaire menu.
Ieder menu wordt met de nodige animo door de ober medegedeeld;
- Salade met gerookte kipfilet, Parmezaanse kaas en honing-tijmdressing
- Gebakken Kabeljauwfilet met groene kruidensaus
- Schuimtaartje van limoen met fruit en aardbeiencoulis
ZATERDAG 22 oktober 2016 – 20km – ±29.000 stappen
08u00!: iedereen is present voor een heerlijk ontbijt. De “lunch bag” kunnen wel zelf aanvullen met brood en beleg.
Wandeling 2 start om 9u30 en zal de hele dag in beslag nemen. Hier doorkruisen we diverse natuur- en
duingebieden. Eerste pauze aan de Duinhoeve (ook camping). De Hollandse café met advocaat smaakt super.
De bosrijke omgeving van Domein Schouwenburgh, Slot Haamstede en natuurgebied De Vroongronden was een
ontdekking.
Op de hoge duin ligt een commandopost uit de Tweede Wereldoorlog: de Walvisbunker. In vele tientallen kleinere
bunkers overwinteren honderden vleermuizen.
Achter" het dorp Burgh-Haamstede liggen de Zeepeduinen; een prachtig duingebied met duinmeren, duinviooltjes
en zandverstuivingen. We stapten hier dwars door de duinen. Paden zijn niet aanwezig, maar de routes worden
duidelijk aangegeven met gekleurde paaltjes en door onze gidsen Jeff en Guido. We delen het gebied met zo'n 100
wilde shetlandpony’s , schapen en wilde Hereford-koeien, die er leven om het gras kort te houden.
Onze 1ste picknick met het zonnetje erbij en tussen deze duinen was onvergetelijk en dat voor eind oktober !!!”.
We gaan richting Burgh-Haamstede en belanden daar voor een pauze op de jaarlijkse markt. Ook maken we kennis
met echte Zeeuwse trekpaarden. We stappen langs het Gradabos, we genieten van vergezichten met mooie
graslanden en ineens zijn we weer terug in Renesse. Wat een dag ! onvergetelijk.
Culinair avondmenu:
- Soep van de dag
- Gegrilde kogelbiefstuk met peperroomsaus
- Appel carré met kaneelsaus en slagroom

ZONDAG 23 oktober 2016 – 14km – ±20.000 stappen
Na een mistige ochtend is het zonnetje weer paraat bij onze 3de wandeling.
Deze wandeling gaat richting Zeeuwse gemeenten Noordwelle en Ellemeet. We starten met een fikse zonnige
strandwandeling en pauzeren bij één van de mooiste strandpaviljoenen “our seaside.
Onze strandwandeling, tussen duizenden mooie schelpjes, wordt verdergezet om later te picknicken aan de
‘rampweg’ bovenop een hoge duin. Allemaal braaf op een rijtje zitten en lekker smullen. Hierna binnendoor
wandelen tussen de polders tot Renesse, wat shoppen en ons culinair-herfst-wandelweekend is ten einde.
Het 3de menuutje zag er weeral smaakvol uit;
- Rundercarpaccio met pijnboompitjes, oude kaas en truffeldressing.
- In de oven gebakken zalmfilet met saffraan-botersaus.
- Ijstaartje van banaan en chocolade met coulis van rode vruchten.
Contente mensen vatten hierna de terugreis naar Belgenland aan. Veel zuurstof en vriendschap opgedaan en wat
een geluk dat we dit weer kunnen meemaken. Hopelijk tot volgend jaar voor weer zo’n super weekend.
ps. foto’s kan je bekijken op onze website op de zeeland-pagina.

