PROGRAMMA
HERFST-WANDELWEEKEND
RENESSE-ZEELAND
26 – 27 - 28 OKTOBER 2018
VRIJDAG 26 oktober 2018 “RENESSE”
HEENREIS
U kan zelf vertrekken wanneer u wil.
Ons logies is HOTEL HAMSPHIRE, Vroonweg 35, NL- 4325 DA Renesse
T. 0031 111 462 510. We verwachten iedereen aan tafel voor de lunch om 12u00.

12u00: lunch
14u00 ±: inchecken kamers
14u30: start WANDELING 1 ± 10km
Start vanuit het hotel, totaal ongeveer 10km – pauze bij het welbekende strandpaviljoen “de haven van Renesse”
19u00: avondmaal en gezellig samenzijn.
Menu: 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”
08u00: vanaf 8u00 ontbijt. Uw lunchpakket dient u gedeeltelijk zelf samen te stellen, namelijk broodjes en beleg,
een drankje en fruit wordt u overhandigd.
09u00: 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.
Menu: Eendenham met zoetzure salade en soja-sesamdressing - Gebakken roodbaarsfilet met mosterd-dillesaus Chocoladetaartje met boerenroomijs en caramelsaus

ZONDAG 28 oktober 2018 “SEROOSKERKE”
WINTERTIJD ! een uur terug van 3u naar 2u = 1u extra slapen!
08u00: vanaf 08u00 ontbijt + lunchpakket (idem zoals hierboven vermeld)
09u30: uitchecken kamer + start met de wagen naar SEROOSKERKE (carpool Serooskerke kruispunt Stoofweg en
Serooskerkseweg 21 te 4327 Serooskerke).
10u00: start WANDELING 3 ± 15km.
13u00-13u30 : Pauze en lunchpakket kunnen we nuttigen in “Café restaurant De Heerenkeet”
18u00: avondmaal - ± 20u00: terugreis
Menu: Salade met zachte geitenkaas, suikersla, tomatenchutney en walnoot - Gebakken varkenshaas met een
romige peper-cognacsaus - Cheesecake met frambozencoulis.

Wij wensen u een prettig wandelweekend
Dit programma is onder voorbehoud en behoudens wijzigingen ivm weersomstandigheden
Contactpersonen Eurek@: Jozef Broux; T.0032 475 317492 | Jos Steegen; T.0032 474 786354

