
 

 

                        WIELERCLUB HEIDE SPORTIEF LINTER 
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WIE GAAT ER MEE OP STAP MET ONS ?? 

Op zaterdag 4 augustus 2018 nodigen wij u, uw familie en vrienden uit om ons te 

vergezellen op onze jaarlijkse uitstap naar  “ZEEBRUGGE & Omgeving” 
 

Programma : 
7u00 :  vertrek aan kapel te Heide Linter.  

 
9u00 : Ontbijt parking te Wetteren : Ontbijt op parking (chocokoek, krentenkoek en  

 drankje) u aangeboden door de wielerclub (mogelijkheid tot toiletbezoek) 

10u00 : Geleid bezoek SEAFRONT 

Het maritiem themapark Seafront in Zeebrugge is nog steeds dé referentie op het 
vlak van zee en zeevaart, vis en visserij. Gevestigd 
in de pittoreske setting van de oude vismijn, is 
de volkse sfeer van weleer nooit ver weg. In de 
reusachtige gebouwen van het themapark ontdek 
je de geheimen van de zee, maak je kennis met 
de visserij van A tot Z en zie je de haven van 
Zeebrugge zoals je hem nog nooit gezien hebt. En 
dat is nog maar het topje van de ijsberg. Als klap 
op de vuurpijl daal je af in een échte Russische 

onderzeeër en ga je aan dek van het iconische lichtschip West-Hinder: een unieke 
belevenis! 
                                                               

12u00 : Middaglunch (in restaurant St. Pietershoeve ) te Damme 
a) Damse Salade 

b) Vis in witte wijnsaus  of  Kalkoenrollade archiduc   

c) Chocomousse       
 

14u30 :  Vrij te Damme tot 15u30  : Damme is één van de kleinste en tegelijk één van de 

meest pittoreske stadjes van België. Weinige kleine plaatsjes hebben zo'n uitgebreid 

historisch patrimonium als Damme: het stadhuis, de Onze-Lieve-Vrouwekerk, het Sint-

Janshospitaal en een aantal oude herenhuizen zijn de trotse overblijfselen van een rijk 

verleden.  
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15u45 :Inscheping te Zeebrugge voor een geweldige havenrondvaart per boot om 16u00.  
Scheep in op het nieuwste passagiersschip 
van België en bezoek een wereldhaven in 
volle actie ! Snuif de zeelucht en zet al je 
zintuigen aan het werk… 
Ankerplaats van vrachtgiganten, ferries, 
cruiseschepen, vissersboten, sleepboten, 
luxe jachten… op nauwelijks enkele passen 
van elkaar. In volle actie! Onderweg ontmoeten we de Belgische marinebasis, de 
gasterminal en de windturbines op de strekdam. Het sterneneiland (met zijn 
duizenden zeevogels) en één van de grootste sluizen ter wereld krijg je er zowieso 
bij! De tocht met audiovisuele gidsing (75 min) geeft u na afloop een gans andere 
kijk op een wereldhaven. Een boottocht om niet snel te vergeten… 
 

17u20 : Vertrek per bus naar Knokke 
 
 
17u30 : Aankomst te Knokke   

                        vrij bezoek tot 18u50. 
Knokke is een dorp binnen de gemeente Knokke-
Heist. Het dorp wordt over het algemeen gezien 
als de chique badplaats van de Vlaamse kust. Dit 
is de plek waar het toerisme langs de kuststrook 
als één van de eerste plekken tot ontwikkeling is 
gekomen. 
 

 
19u00 : Vertrek vanuit Knokke naar Linter 
 

 

De “totale kostprijs” (bus, bezoeken, ontbijt en middaglunch inbegrepen)  bedraagt :  

 Voor leden en partners en medewerkers en kinderen : 42 €  

 Voor niet-leden, partners en kinderen (vanaf 4j)   : 54€  

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Inschrijvingsformulier : in te leveren uiterlijk op zondag 29 juli  bij : 

Georges Beelen (penningmeester wielerclub) Kasteelstr. 79 -3350 Linter -  016/77.72.14 

Ik, ondergetekende………………………………………………………(naam +adres), 

neem deel aan de reis naar Zeebrugge & omgeving met  ………(aantal) personen 

Ik betaal bij inschrijving :  ……(aantal personen) x   ……. €        =       ………..€ 

 

Aanduiden keuze hoofdgerecht :  O  Vis (Pangasiusrolletjes)  

of   O Vlees (kalkoenrollade) 

 

                      Datum en handtekening                  


