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Brussel, maart 2017. 

 

 

Dinsdag 9 mei 2017 

 

 

 

Beste vrienden, 

 

Graag nodigen wij jullie uit op onze daguitstap naar ... 

 

 

Het Nieuwe Zwin … 
De internationale luchthaven voor vogels. 

Geen kooien meer, maar houd je klaar voor 

een boeiende wandeling langs het 

huttenparcour onder begeleiding van een 

gids, een tocht over de Zwinvlakte, een 

bezoek aan de expo en nog zoveel meer … 

Het wordt een ontdekkingsreis vol 

verrassingen!  

 

 

Ontdek de wereldhaven van 

Zeebrugge … 
We schepen in op het nieuwste passagiersschip van 

België en bezoeken een wereldhaven in volle actie! 

We snuiven de zeelucht en zetten al onze zintuigen 

aan het werk. 

Ankerplaats van vrachtgiganten, ferries, cruiseschepen, vissersboten, sleepboten en luxe jachten op 

nauwelijks enkele passen van elkaar. 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 krijgen we er sowieso bij! De tocht met audiovisuele 

gidsing (75 min) geeft ons na afloop een gans andere kijk op een wereldhaven. Een boottocht om 

niet snel te vergeten. 

 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Programma 
  7.45 u Vertrek in Zellik - Parking aan politiekantoor / CC Den Hoorinck 

                Brusselsesteenweg/Noorderlaan 

  8.00 u Vertrek in Aalst – Parking Osbroek - Frans Branckaertdreef 

10.00 u Bezoek Zwin met gids / Aangepast schoeisel! En eventueel verrekijker  

12.15 u Lunch in The Shelter  

 Cava 

 Dagsoep 

 Pladijsfilet met roomsausje, garnaaltjes en brunoise van groentjes en natuur aardappeltjes 

 OF 

 Varkenshaasje Archiduc met kroketjes 

 Koffie / thee 

14.00 u Vrije tijd om Het Nieuwe Zwin verder te ontdekken 

15.00 u Vertrek naar Zeebrugge 

15.45 u Inscheping MS ZEPHIRA en havenrondvaart 

17.30 u Aanmeren. Broodjes aan boord, incl. water & tas koffie / thee 

18.30 u Terugkeer naar Aalst & Zellik 
 

Praktische afspraken: 

• De kostprijs bedraagt € 63 per persoon en omvat het busvervoer, inkomgelden, de boot, de 

gidsen en de maaltijden zoals vermeld in het programma.                            

• Andere kosten zijn te uwen laste. 

• Inschrijven kan door storting op het rekeningnummer BE49 7340 2675 8871 van onze 

Seniorenclub vanaf 27.03 t/m 07.04.2017 met de mededeling: ‘ZWIN + code opstapplaats’ 

(Aalst = code A en Zellik = code Z) + code keuze menu met aantal (Pladijs = code P / 

Varkenshaasje = code V). 

• Opgepast: Respecteer a.u.b. de betaalperiode en maak gebruik van de memodatum 27.03.2017 

voor uw betaling. Zo kan de bank uw betaling tijdig uitvoeren want na 144 inschrijvingen 

moeten wij om organisatorische redenen noodgedwongen afsluiten. 

• Leden die op de Algemene Vergadering aanwezig waren, krijgen voorrang bij overboeking van 

het aantal inschrijvingen, voor zover de betaling correct gebeurde. 

• Met de betalingen die vóór 27.03.2017 op de rekening gestort worden zal, in het bepalen van de 

deelnemingsvolgorde, pas twee dagen later rekening gehouden worden; ook voor zij die op de 

Algemene Vergadering aanwezig waren. 

Belangrijk: 

• Enkel clubleden, al dan niet vergezeld van hun partner, kunnen aan onze activiteiten deelnemen 

en dit uit hoofde van de verzekering. 

• Indien je omwille van uitzonderlijke omstandigheden toch niet zou kunnen meegaan, 

verwittig dan in elk geval de busverantwoordelijke van je opstapplaats: 

Bij vertrek uit Zellik:     Clement De Win GSM 0476 45 29 78                              

Bij vertrek uit Aalst:      Wiske Coppens GSM 0472 57 91 33 

Heb je bijkomende vragen betreffende deze uitstap dan kan je steeds terecht bij: 

Wiske of Clement. 

We verwachten jullie allen om er een schitterende dag van te maken. 

Het bestuur 

  


