Van Markizaat naar Schelde

Bergen op Zoom

Op zondag 16 augustus hebben wij, Henk en Hans, de 2e rit van
2020 voor de GCCC uitgezet.
Waar starten we?
De start is ergens in Bergen op Zoom. Hier komen we om 12.00 uur
samen, na koffie/thee met wat lekkers erbij gaan wij om 13.00
starten met de rit.
En daarna?
De rit voert ons vanuit Brabant door een stukje Zeeland. Als we
vertrekken, dan rijden we langs de Gevangenenpoort. Als we
Bergen op Zoom uit zijn, zoeken we de rust op, we

rijden langs

landgoed Mattemburgh en via Woensdrecht kijken we uit op de
Brabantse Wal. De Brabantse Wal, ook wel aangeduid als Zoom, is
een opvallende verhoging in het landschap in het zuidwesten van
de Nederlandse provincie Noord-Brabant, op de grens met Zeeland
en de Belgische provincie Antwerpen.

Gevangenpoort Bergen op Zoom

Hierna verlaten we Brabant, rijden Zeeland in en rijden via de
Oesterdam naar het vestingstadje Tholen, waar we doorheen
rijden. Van daaruit passeren we de Schelde-Rijnverbinding en
rijden naar Benedensas, daar krijgen we een mooi uitzicht over
de sluis. Als we verder ri
jden, dan komen we langs Fort De Roovere. Een ander fort wat we
op de route kunnen vinden is Fort Henricus, wat te bezichtigen
is.
Onderweg komen we plekken tegen waar je kunt picknicken en ook
zijn er leuke terrasjes waar je wat kunt gebruiken.
Wij willen rond 17.00 uur terug zijn bij het startpunt, daar
kunnen we onder het genot van een drankje (voor eigen rekening)
nog wat napraten over de rit en om 18.00 uur is de aanvang van
het diner.
Let op!! Vanwege de corona maatregelen kunnen er maar 70
personen meerijden met de rit en voor het diner is er helaas
maar plaats voor 50 personen. Daarom willen we het aantal
introducees beperkt houden, maximaal 1 introducé per deelnemend
lid of stel!

Diner na afloop
Wie na de rit zin heeft om weer eens gezellig te dineren. Het
bestaat uit een drie-gangen diner, waarbij er keuze is in
verschillende voor- en hoofdgerechten.
Voorgerecht
Steak tartare (Handgesneden | Pickles | Savora Mosterd |
Kropsla)
Zalm sashimi (Miso | Gember-Limoen | Komkommer | Venkel |
Mierikswortel)

Tomaat & buratta (Bereidingen van Tomaat | Taggische Olijf
| Zachte Buratta | Olijfolie | Basilicum)
Hoofdgerecht
Diamanthaas & kalfswang (Knolselderij | Snijboontjes |
Zacht gegaard Kalfswangetje | Truffel)
Zeebaarsfilet (Paksoy | Soja | Shi Take | Zeekraal | KokosKaffir Saus)
Witlof & truffel (Luchtige Aardappelcreme | Zacht gegaarde
Witlof | Truffel | Kaantjes | Lavas)
Nagerecht
Aardbeien ‘Romanoff’ (Gemarineerde Aardbeien | Balsamico |
Aardbeienroom | Vanille IJs)
Wat kost het?
Leden betalen €4,- en introducees €7,-. Daarbij is inbegrepen
koffie/thee met wat lekkers bij de startlocatie. Als je na
afloop wilt blijven eten, betaal je daarvoor € 27,50 p.p. Dit
kan je zoals gewoonlijk tegelijk met je aanmelding aangeven.
Meld je aan!
Aanmelden voor deze rit is niet meer mogelijk. Het maximaal
aantal van 70 deelnemers is bereikt.
Primeur!
Deze tweede rit van 2020 heeft een primeur! Voor degenen, die
bijvoorbeeld geen navigator hebben en geïnteresseerd zijn,
hebben Henk en Hans een gpx-bestand beschikbaar gesteld. De rit
is er als track en als spoor. Het is gemaakt via Garmin Basecamp
(programma) en hij is in ieder geval geschikt voor Garmin Zumo
(motornavigatie).
Als je het bestand wilt ontvangen, kan je dit op het
aanmeldformulier aangeven. Het bestand wordt dan per mail naar
je toegestuurd.
Disclaimer
De GCCC is nimmer aansprakelijk voor enige schade die
voortvloeit uit of in verband staat met deelname aan een
evenement. De deelnemers nemen altijd voor eigen rekening en
risico deel aan een evenement. Tijdens de rit worden foto’s en
video’s gemaakt. Mocht je daarop niet willen verschijnen, dan
ben je daarvoor zelf verantwoordelijk door de fotograaf of
filmer vriendelijk te vragen om geen beelden van jou te maken.
De foto’s en video’s worden over het algemeen gedeeld op
persoonlijke Facebook- en Instagrampagina’s van individuele
deelnemers en de GCCC Facebookpagina

