
 

               
ROTARY CLUB ZIERIKZEE           

           uitnodiging partneravond 
 
Aan de leden en hun partners, 
 
De Commissie Bijzondere Bijeenkomsten nodigt u en uw partner van harte uit voor een bezoek aan het 
Landgoed Rijkholt te Geersdijk op vrijdag 2 oktober 2015. 
 

 
 
Landgoed Rijckholt is een natuurgebied van 6,7 ha gelegen midden in Zeeland met het Veerse Meer 
op een steenworpafstand. De kreekarm, die door het natuurgebied van het Landgoed slingert is 
typerend voor het karakteristieke Noord-Bevelandse landschap.  
Landgoed Rijckholt te Geersdijk biedt een diversiteit aan woonvormen voor ouderen. Om te wonen en 
leven met zorg zoals men dat wenst (zie de website: http://www.landgoedrijckholt.nl). 
 
Het programma: 
17.00 uur -  ontvangst met een drankje in Restaurant de Korenbeurs 
17.30 uur -  rondleiding en toelichting op de werkwijze van het landgoed. 
         Deze rondleiding duurt minimaal een half uur en is verder afhankelijk van de  
         belangstelling en vragen van de aanwezigen.  
18.30 uur -  driegangendiner in Restaurant de Korenbeurs (keuzemenu).  
        

Gemarineerde Zeeuwse mosselen met couscous en piccalilly uit eigen tuin (1a) of 

Hummes met olijventapenade en een Zeeuws korenschoof broodje (1b) 


* Papillotte van Pietermanfilet met garnituur (2a) of  
Gebakken diamanthaas met een paprika mozarella kroket en pesto olie (2b) 



* Mint parfait uit eigen moestuin (3a) of  

Tarte tatin van peer uit de eigen boomgaard (3b) 
        
De prijs voor het diner bedraagt € 32,50 per persoon, inclusief koffie of thee na het diner. 
Als iedereen zelf de bestelde drankjes laat turven op zijn consumptiekaartje kan hij dit aan het eind van 
de avond inleveren bij de penningmeester. Er is een aardige keuze aan (regionale) speciaalbieren, 
zodat de liefhebbers daarvan ook aan hun trekken kunnen komen. 
 
Opgave voor deelname graag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 september via de website met 
vermelding van uw menukeuze voor het diner (b.v. Dies 1a, 2b, 3b; Riet 1b, 2a, 3a) 
Vanzelfsprekend gaan wij er van uit dat, indien u niet in de gelegenheid bent deel te nemen, u zich via 
de website afmeldt. 
                                                                                                                       
Zierikzee, 4 september 2015 
 
De Commissie Bijzondere Bijeenkomsten,  
Pieter de Groot, Carien Cankrien, Dies van ’t Leven, Siemco Louwerse                       
 
 
Bereikbaarheid: vanuit Zierikzee de N256 richting Goes. Na de Zeelandbrug de N255 richting Middelburg/Kamperland. Afslag 
Geersdijk. U rijdt nu op de Provincialeweg. Na het dorp Geersdijk vlak na een flauwe bocht naar links, de afslag naar beneden 
nemen bij het gekleurde kunstwerk. U bent gearriveerd op het Landgoed Rijckholt. Volgt u op het Landgoed de bordjes 
receptie. (Restaurant de Korenbeurs). 
Voor de routeplanner: Provincialeweg 2, 4494 NA Geersdijk 

 


