
Excursie naar West en Midden Zeeuws Vlaanderen

woensdag 27 juni 2018 om 9.30 uur vertrok een 30-tal leden en hun ladies in de bus richting Zeeuws 
Vlaanderen. De eerste aanlegplaats was Sas van Gent bij het Industrieel Museum. We werden meegenomen
langs het verleden naar het heden om vervolgens in de toekomst te kunnen kijken.
Met uitleg door 2 enthousiaste en niet te stoppen gidsen. Na dit bezoek richting Cadzand-Bad met een 
tussenstop bij het domein ’t Suysant van de familie Luteijn, specifiek ingericht voor de verhuur aan grote 
gezelschappen. Prachtig om te zien.

Na een lunch te hebben genoten in Hotel
Wielingen op de boulevard in Cadzand-Bad
vlak bij de nieuwe Jachthaven werd de reis
voortgezet, met een tussenstop om de
vorderingen te bekijken van de uitbreiding van
het Zwin, naar Sluis.

Het Bizarium bleek een museum te zijn vol
bizarre uitvindingen. Een museum over
briljante uitvinders en hun grenzeloze
verbeeldingskracht, hun technische
vindingrijkheid en vooral onmetelijke passie. Een museum vol met geniale, wetenschappelijke en 
knotsgekke uitvindingen. Met de audiogids in de hand en aan het oor kreeg je een prima uitleg van de 
nagebouwde uitvindingen. Het bezoek waard.

In de bus kregen we tijdens de reis uitgebreid
uitleg van David over het mooie Zeeuws
Vlaamse land, David wel toevertrouwd.

Om 17.30 uur terug in ’s heer
Hendrikskinderen. Moe en voldaan. Al met al
zeer de moeite waard.
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