
Weekend – Zeeland – Renesse - okt18 

Met 25 wandelaars vertrokken we voor de 3
de

 keer naar Renesse. 
Zeeland-Schouwen-duivenland in Nederland. Een klein eindje rijden over 
de indrukwekkende Zeelandbrug en we zijn weer op bekend terrein. 
Het Hampshire Hotel te Renesse met zijn culinaire gerechten was ons 
vertrouwd en alles was weer oké. Ook de traditionele drankkaart met een 
waarde van 150 euro bij eventueel verlies deed ons fantaseren.  
 
Het weerbericht zag er wel niet zo denderend uit, maar soit, een echte 
wandelaar trekt zich daar niets van aan. Dus regen, wind – NO-wind – 
aan zee in oktober is uitwaaien met warme kledij, muts, handschoenen 
en paraplu erbij. Een stormparaplu zou wel eens een nieuwe uitvinding 
kunnen zijn! Maar het bestaat al … bij de Action naar het schijnt!  
Er liep een klein blauw smurfje rond en TWEE (soms 3) stoere Eurek@’s 
bleven trouw aan hun korte broek. **** 
 
Na 6 maanden geen druppel regen te zien en iedereen die over de 
droogte klaagt, maar ineens kregen we zaterdagvoormiddag de volle 
lading regen.  En toch … wandelden we in stilte en peinzend aan de 
droge zomer,  met handschoenen aan, paraplu goed vast en hoofd naar 
onder,  door de kleurrijke herfstbossen.  
 
Bij elke pauze was onze plaats al gereserveerd in de gezelligste 
strandpaviljoenen. Telkens prachtig interieur, mooie uitzichten, goede 
bediening en lekker warm. Het bleef verder bewolkt en droog, maar voor 
ons goed wandelweer. 
 
Zondag kwam geregeld de zon piepen en bleef het droog. Op het vlakke 
land wandelen is anders als Oostenrijk of de Moezelstreek of zelfs ons 
eigen Haspengouw maar desalniettemin is de natuur er voor vogels, 
voor zijn uitgestrektheid, voor zijn stilte gebieden en voor zijn zuivere 
zeelucht  toch ook weer een aanrader. Je moet het alleen kunnen zien en 
voelen. Al bij al beleefden we weer een super weekend met een fijne 
groep. Drie dagen veel buiten rondlopen en zuurstof opdoen aan zee 
heeft ons weer deugd gedaan. De batterijen worden zo opgeladen. 
 
 
VRIJDAG  26 oktober 2018    “RENESSE” – 11km 
Ons logies is HOTEL HAMSPHIRE, Vroonweg 35,  NL- 4325 DA Renesse 
T. 0031 111 462 510 om 12u00: lunch  
14u00 ±: inchecken kamers   
14u30: start WANDELING 1  ± 10km 
Start vanuit het hotel,  totaal ongeveer  10km – pauze bij het welbekende 
strandpaviljoen “zuid zuid west”   

https://www.hampshire-hotels.com/hampshire-hotel-renesse
https://www.zuid-zuid-west.nl/


19u00: avondmaal  en gezellig samenzijn.  
Menu1: Tartaar van  zalm met piccalillymayonaise en gepofte boekweit - 
Gebakken maishoen-suprême met een romige dragonsaus  - Crème Brûlée 
met sorbetijs en vruchtencoulis 
 
ZATERDAG 27 oktober 2018   “OOSTERSCHELDE” – 15km 
08u00: vanaf 8u00 ontbijt en lunchpakket  
09u30: start WANDELING 2  ± 16km 
Met de wagen naar HAAMSTEDE ( parking Kriekemeet  9 - 4328 AW Burgh-
Haamstede/Serooskerkseweg 2).  
13u00-13u30: Pauze en het lunchpakket kunnen we nuttigen in 
Strandpaviljoen Zeelust. 
19u00: avondmaal en gezellig samenzijn.  
Menu2: Eendenham met zoetzure salade en soja-sesamdressing  - Gebakken 
roodbaarsfilet met mosterd-dillesaus  - Chocoladetaartje met boerenroomijs 
en caramelsaus  
 
ZONDAG 28  oktober 2018   “SEROOSKERKE” – 17km 
WINTERTIJD !  een uur terug van 3u naar 2u = 1u extra slapen! 
08u00: vanaf 08u00 ontbijt + lunchpakket  
09u30: uitchecken kamer  + start met de wagen naar SEROOSKERKE 
(carpool Serooskerke  kruispunt Stoofweg en Serooskerkseweg 21 te 4327 
Serooskerke). 
10u00: start WANDELING 3  ± 16km. 
13u00-13u30 : Pauze en lunchpakket  kunnen we nuttigen in “Café restaurant 
De Heerenkeet” 
18u00: avondmaal  - ±  20u00: terugreis  
Menu3:  Salade met zachte geitenkaas, suikersla, tomatenchutney en walnoot  
- Gebakken varkenshaas met een romige peper-cognacsaus - Cheesecake 
met frambozencoulis. 
 
Het was weer een superweekend. Bedankt aan iedereen. 
 
Herbeleef je weekend even opnieuw en bekijk het fotoalbum; 
https://www.wsveurekavzw.be/zeeland.php 
 
 
**** WIE DROEG DE KORTE BROEK? 
Wie zou dat zijn ? geef uw antwoord door via de website bij ‘stel uw 
vraag’ (mail of bel even) en win bij loting de 1

ste
 prijs. Uw traktatie volgt 

bij de eerstvolgende wandeling. U heeft tijd tot 07jan19 dan is onze 
avondwandeling.  De twee antwoorden moeten juist zijn.  
De deelnemers aan het zeeland-weekend tellen niet mee. 
Veel succes. 
 

http://www.zeelust.nl/
http://deheerenkeet.nl/
https://www.wsveurekavzw.be/zeeland.php

