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ZO 11/08 Fietstocht vanuit
Zeebrugge Bad richting Sluis
en Damme (± 80 km)
Met heel veel plezier is Danny onze
gids voor een schitterende en
landelijke fietstocht aan onze
Belgische Oostkust.
Vanuit Zeebrugge Bad neemt Danny
ons mee richting Knokke Zoute en
Sluis. We rijden langsheen onze kust tot
in Knokke Zoute en via Retranchement
(NL) fietsen we richting Sluis.
Vervolgens zetten we onze weg daarna
voort via prachtige fietswegen richting
Moerkerke (deelgemeente van Damme)
en Maldegem Donk. Tenslotte rijden we
richting Sijsele, Male (gekend om zijn
abdij), Brugge Sint-Kruis, Damme,
Dudzele en Lissewege richting
Zeebrugge Bad.Nadien kunnen we
nagenieten met een terrasje op de
zeedijk, samen iets eten of ook nog een
korte duinen- en strandwandeling
maken en leren we de “Fonteintjes”
kennen. De Fonteintjes zijn een
langgerekt duinengebied met
duinmeertjes en vochtige
duingraslanden. Het gebied ligt tussen
Blankenberge en Zeebrugge Bad.
aantal tussenstops: 3
Rijsnelheid: ± 20 km/u
Aantal stops: 3
Mee te brengen: een fiets in perfecte
staat, een drankje en een
snack/picknick voor onderweg.
Opmerkingen:
1.Bij regenweer gaat deze
fietstocht niet door (en wordt deze
verplaatst naar een andere datum). bij
twijfel neem je contact op met Danny.
2.Gelieve Danny ten laatste zondag
ochtend om 8u te verwittigen van
deelname.
3.Je kunt Zeebrugge Bad ook bereiken
met de trein. Zonder tegenslag bereik je
Zeebrugge-Strand tegen 10u.
4.Je kan ter plaatse een fiets (geen ebike) huren (je betaalt 25 euro voor een
ganse dag - reservatie op voorhand is
gewenst, neem evt. contact op met
Danny).
Afspraakuur: 10u10
Afspraakplaats: (GRATIS) parking ter
hoogte van Baron De Maerelaan 8 8380
Zeebrugge Bad (op slechts 50m van het
treinstation Zeebrugge-Strand).
Aanvangsuur: 10u30
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: DannyS - 0485 32 67 98

ZO 11/08 Chocoladewandeling
+ proevertjes Brussel GAAT
NIET DOOR door ongeluk
gids! OOK NIET-LEDEN!
Chocolade proeven, om van te
smelten!
"Negen op de tien personen houden
van chocolade, de tiende liegt”.
Tijdens deze "proef"-wandeling kom je
de boeiende geschiedenis van de
chocolade te weten.
De Maya’s teelden als eersten de
cacao, Christoffel Columbus vond er
maar niets aan, Hernando Cortes bracht
de cacaobonen naar Spanje, de eerste
praline...
Hoe verloopt het vervaardigingsproces
van de vrucht van de cacaoboon tot het
maken van de chocolade? Dit en nog
veel meer kom je allemaal te weten
tijdens deze wandeling.
De prijs omvat stadswandeling met
gids gedurende 3 uren en vele
lekkere pralines onderweg.
Nadien drinken en/of eten we nog
iets in de gezellige binnenstad.
Afspraakuur: 12u45
Afspraakplaats: Oud Berchem Kerk of
om 13u45 op de Grote Markt van
Brussel voor het Toeristisch Informatie
kantoor (Visit Brussels, rechtervleugel
stadhuis) waar Pieter & Nicole iedereen
verwelkomen.
Aanvangsuur: 14u
Reservatie: € 16 overschrijven op
Oeverrekening KBC BE07 7310 3573
4266.Vermeld lidnummer, datum en
activiteitNiet-leden vermelden i.p.v.
lidnummer, hun mailadres en gsmnummer.
Info: Pieter - 0478 54 54 54
Max. personen: 7
Annulatie: Annulatievoorwaarden voor
&eacute;&eacute;ndagsactiviteiten

ZO 11/08 Wandeling op de
linkeroever van Antwerpen (6
km)
We wandelen van het Frederik Van
Eedenplein naar de jachthaven en het
Sint-Annastrand. Na een tussenstop
gaan we terug naar het beginpunt.
Meebrengen: stevige wandelschoenen
Afspraakuur: 14u15
Afspraakplaats: Aan de uitgang van de
voetgangerstunnel aan het Frederik Van
Eedenplein op Linkeroever.
Aanvangsuur: 14u30
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: PatrickDS - 0494 77 81 98

ZO 11/08 Zondagswandeling
Sint-Job-in-'t-Goor (8 km)
We verkennen een deel van de
Brechtse Heide in St-Job! Het is een
rustige wandeling door de bossen.
We volgen de wandelknooppunten en
genieten van de natuur.
Een goeie babbel en een mooie
omgeving zorgen voor een gezellige
namiddag.
Meebrengen: gemakkelijke
wandelschoenen
Afspraakuur: 13u45
Afspraakplaats: Parking hoek Kerklei
en Bethaniënlei in St-Job. Ook
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bereikbaar met de lijnbus !
Aanvangsuur: 14u
Bijdrage: Gratis.Meld je, met je lidkaart
in de hand, spontaan aan bij de
verantwoordelijke voor controle.
Info: LeoG - 0472 38 25 48
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