
                                   

 

UITNODIGING 

TOURRIT BMW KLASSIEK 

Zaterdag 16 september 2017  

“De Na-zomer-RIT”  

Over de Zuid-Hollandse Eilanden 

  

Ontvangst :    ca. 11:30 uur  

Vertrek rit  :   14:30 à 15:00 uur  

  

  

 

Vertreklocatie: Autobedrijf S.B. Admiraal & zn 

BMW Specialist   

Boezemweg 17     

3255 MC  Oude Tonge  

 

De ontvangst onder het genot van een kopje koffie en een 

lekkere lunch wordt geheel verzorgd door het enthousiaste 

team van Autobedrijf Admiraal.   



Nadat we uitgebreid hebben kunnen bijkletsen en de sterke vakantieverhalen 

hebben kunnen uitwisselen, wordt het tijd de klassiekers weer eens de sporen te 

geven. De route voert ons over de mooiste wegen van de Zuid-Hollandse eiland 

Goeree- Overflakkee.  

  

Dit eiland ligt als het ware ingeklemd tussen het Haringvliet aan de noordzijde en 

het Volkerak aan de zuidzijde. Aan de westkant separeert de Grevelingen 

Goeree-Overflakkee van Zeeland. Na de Deltawerken is het eiland natuurlijk 

beter toegankelijke en bereikbaar geworden.  

  

Na ongeveer een uurtje of anderhalf rijden (ca. 16:00 uur) worden we verwacht 

in Stellendam bij A-Seal. Dit gaat niet over de restauratie van een afdichting, 

maar over de opvang van zeehonden. Eigenlijk worden hier door veel vrijwilligers 

zeehonden gereviseerd en daarna teruggezet in hun natuurlijke habitat.  

 

  

 

  

  

Wij krijgen daar een rondleiding van ca. een uur, zodat we daarna alles weten 

over de zeehond.  

  

  

  

  

  

  



Na de rondleiding die om ca. 17:00 is afgelopen, worden we verwacht in het 

ernaast gelegen restaurant Zoet of Zout.  

  

    

 

    

Dit restaurant ligt naast een van de Deltawerken, namelijk de Haringvlietdam. 

Deze dam verbindt Voorne Putten met Goeree-Overflakkee en is voorzien van 

spuisluizen. Deze kunnen open en dicht om eventueel hoogwater vanuit de 

zeekant tegen te houden. Tevens kan men, indien nodig, een teveel aan 

zoetwater vanuit de rivieren spuien richting zee.  

  

Kosten: 12,50 euro per persoon. 

17,50 euro per persoon voor niet leden 

Inbegrepen: entree en rondleiding in de zeehondenopvang in Stellendam. 

Hapje en één drankje aan het einde van de rit in Restaurant 

Zoet of Zout. Wilt u meer drinken? Dan is dat uiteraard  

mogelijk, maar dan wel voor eigen rekening.  

  

Na de borrel is er de mogelijkheid om à la carte te dineren. Gaarne bij 

inschrijving aangeven of u blijft eten.  

  

Via de N57 bent u na afloop snel weer op weg om terug naar huis te gaan.  

  

Zoals bij iedere tourrit verdient het de aanbeveling te zorgen dat de tank van uw 

BMW vol is.     

  

Met vriendelijke groet,  

Peter-Jan van Kooten 


