
     Verslag van de 6de rit: 

    Schouwen-Duiveland MTCO 2022, 37ste seizoen 

    Datum: zondag 12 juni 2022 

    Aantal motoren: 5 

    Aantal personen: 5 

    Km’s: 206 

    Mile’s: 128  

 

Wat een prachtige motordag zou het worden!!! En dat werd het ook!!! 

Jammer dat er dan maar zo weinige de motor pakken en met ons het rondje Schouwen-

Duiveland rijden!! 

Waar is de tijd gebleven dat we in twee groepen reden??? De meeste van ons kunnen dat 

zich vast niet meer herinneren, zolang is dat geleden. 

Maar niet getreurd, wij, Toon, Ries, Henk, Rogier en ik hebben genoten van de route 

door Schouwen-Duiveland. De drukte viel alles mee en we hebben heerlijk gereden. 

Onze eerste koffiestop kwam eerder dan gepland, ’n half uur wachten. Dat hadden we er 

niet voor over. Jammer maar helaas. Maar…………………………………het werd meer dan goed 

gemaakt. “Beleefboerderij de Stelle”, een locatie met heerlijk appelgebak, uit de oven en 

met slagroom, zelfs ik was om. HEERLIJK. Een kijkje nemen op de site???  

Dat kan https://stelle.nl/ . 

Na de koffie weer verder richting Westerschouwen.  

Ook voor de lunch in Burgh-Haamstede zijn we aan de vroege kant. Maar we klagen niet. 

Gereserveerd op het terras, dus beter kan niet. Wie zich verveelt kan genieten van de 

kunst rondom “de Molenberg”.                                   Op heel het eiland is er kunst 

opgesteld van 11 t/m 19 juni. 

 

 

Na de lunch vervolgen we route over het eiland en ook daar weer plekjes waar we nog nooit gereden 

hebben. Voor de laatste koffiestop moeten we in Ooltgensplaat naar het strand.  

Wij dachten dat het Paviljoen Sluishaven was, maar het is omgedoopt en heet nu “NUSA Sluishaven”. 

“Heerlijk Indisch eten aan het Volkerak”. En dat was te zien en het rook er fantastisch. Maar goed 

onze honger stillen we thuis. 

 

In Standdaarbuiten op de parkeerplaats is het eindpunt van de route. Heerlijk gereden, het was een 

fijne motordag. Toon bedankt voor het voorrijden en we hopen, dat de 5 daagse ook zo’n fantastisch 

weer heeft. Dan kunnen die dagen ook niet meer stuk. 

Allemaal tot over veertien dagen, bij de West-Brabant route. 

Groetjes Hanny 

https://stelle.nl/



