
 

 

                     KON. WIELERCLUB HEIDE SPORTIEF LINTER 

      www.wielerclubheidesportief.be  

 
               

                          WIE GAAT ER MEE OP STAP MET ONS ?? 
 

Op zaterdag 27 augustus 2022 nodigen wij u, uw familie en vrienden uit om ons te vergezellen 

op onze jaarlijkse uitstap naar “Maredsous en Dinant” met daarbij het doorkruisen van de 

prachtige Maasvallei en de zeer mooie vallei van de Molignée. 
 

Programma :                
 

8u30 :  vertrek aan kapel te Heide Linter.  
                   

10u00 : Aankomst aan de Abdij van Maredsous 

    Welkom (kopje koffie en gebakjes) in de cafetaria van het St. Jozef Onthaalcentrum  

10u30 : Begeleid bezoek aan de Abdij van Maredsous  
Met een gids zult u het voorrecht hebben de kerk te ontdekken, maar ook het klooster en de tuin van de 

monniken. Vervolgens, aan de buitenkant, ontdekt u bijgebouwen 

die deel uitmaken van het verleden en heden van een abdij alsook 

het kerkhofje en het kaasmuseum. En natuurlijk krijgt u ook uitleg 

over onze producten 

11.45 Middagmaal in abdij van Maredsous 
• Aperitief Kwartpint Maredsous blond met traditionele kaas 

• Stoofvlees met donker Maredsousbier, frietjes. 

• Duo van taarten uit de Maredsousbakkerij 

13u15 :  Vertrek naar Dinant 

14u15 : Begeleid Bezoek Citadel Dinant met kabelbaan. 
De Citadel die uitrijst boven de Maasvallei brengt u in het hartje van 

de geschiedenis. Bezienswaardig zijn de gevangeniscellen, de 

bewegende koetsen, het legermuseum, de reconstructie van een 

ingestorte schuilplaats uit de Eerste Wereldoorlog, enz.. 

16.30 Dinant Evasion- Boottocht op de Maas 
Wondermooie landschappen onthullen zich langs de oevers van de 

Maas. Al slenterend op het water, kunt u schilderachtige eilandjes 

ontdekken en indrukwekkende rotsenplooiingen bewonderen. 

         … en dit met een traktatie van een drankje van de wielerclub. 
 

Vanaf 17u30  Vrij bezoek aan Dinant 
 

19u00 : Vertrek naar Heide Linter – thuiskomst te Heide Linter omstreeks 20u30 
 

Totale kostprijs” (bus, bezoeken, middaglunch en boottocht bedraagt :  

 Voor leden, partners, medewerkers en kinderen  :  55 €  

 Voor niet-leden en kinderen :     65 €  

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

Inschrijvingsformulier : in te leveren uiterlijk op woensdag 17 augustus 2022  bij : 

• Johan Zwartebroeckx (secretaris wielerclub) Papenstraat 10 -3350 Linter (0499/300419) 

• Fred Francois (voorzitter wielerclub) Kasteelstraat 68 -3350 Linter (0479/749699) 

• Of via overschrijving op BE77 9793 5027 0742 met ref ; reis Wielerclub – naam –aantal personen 

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

neem deel aan de reis naar Abdij van Maredsous & Dinant met   ………(aantal) personen 

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

Datum en handtekening         

http://www.wielerclubheidesportief.be/

