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11 september 2010 - OEMOEMENOE 
 
Oemoemenoe, je spreekt het uit zo als je het schrijft. 
Het is een uitdrukking in Zeeuws dialect en betekend “Hoe/wat moeten we nu”, wat natuurlijk weer 
slaat op dit unieke eenmalige evenement. 
 

Oemoemenoe is een uniek en eenmalig evenement in het schitterende 
Zeeuwse landschap van Zuid-Beveland en Walcheren. 
Zuid-Beveland staat bekend om de vele fruit boomgaarden (appels en 
peren) en Walcheren is toch wel het bekendst vanwege het toerisme en 
de vele badplaatsen aan de Westerschelde, Noordzee en Veerse meer. 
De “relatief” korte rit van +/-  40 km zal u voeren door het Zuid-Beveland. 
 
 

Programma 
Verzamelen vanaf 10:00 uur bij Het Trekkermuseum te Nisse 
Start van de rit tussen 11:00 en 11:30 uur 
Omstreeks 13:00 uur stappen we aan boord van het passagierschip 
“Denick” 
 
Tijdens de rondvaart door de haven die in het beheer is bij Zeeland 
Seaports, zal het e.e.a. verteld worden over de Vlissingse haven en eventueel over de 
schepen/werkzaamheden die in de haven zijn.  
 
Het Trekkermuseum zal geopend zijn vanaf 10:00 uur, dus een uitstekende kans om even een bezoek 
te brengen aan dit unieke museum, voor de deelnemers aan Oemoemenoe is de entree verlaagd naar 
€2,-. 
Alvast een voorproefje van het Trekkermuseum vind u op www.trekkermuseum-otmmz.nl. 
Het adres van het museum is Palmboomseweg 3 te Nisse. 
 
Opgave vooraf is verplicht 
De gebeurtenissen van 11 september 2001, zijn er voor een groot deel de oorzaak van dat de opgave 
vooraf verplicht is, want sinds die tijd is er in zeehavens een verscherpt toezicht. 
Mis de boot niet en geef u op, bij uw opgave graag even de namen vermelden van iedereen die u mee 
neemt en met hoeveel auto’s u komt. 
Misschien ten overvloede, maar neem op 11 september een legitimatiebewijs mee (paspoort, 
rijbewijs, identiteitskaart). Afhankelijk van de opstapplaats kan hier om gevraagd worden. 
Opgeven kan tot 8 september. 
 
Dit unieke programma is niet zomaar mogelijk, hiervoor wil ik dan ook onze hoofdsponsor Zeeland 
Seaports bedanken en natuurlijk de andere sponsor Hondentrimsalon Carpe Diem. 
Bezoek de website van beide sponsoren eens deze zijn respectievelijk; 
www.zeeland-seaports.com en www.htscarpediem.nl 
 
Binnenkort meer informatie over Oemoemenoe, dit is natuurlijk terug te vinden op www.2tvn.nl en als 
u zich nu al opgeeft dan houden we u van alles omtrent Oemoemenoe op de hoogte via e-mail. 
 
MIS DE BOOT NIET!!! GEEF U OP VIA oemoemenoe@2tvn.nl  
 
Met vriendelijke groeten, 
Esther Brouwer en Jean-Pierre Maas 

Rondvaartboot Denick 
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