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De Westhoek is een regio in België en Frankrijk. 

De staatsgrens die beide delen scheidt noemt men in de volksmond 

‘de schreve’, om aan te geven dat de staatkundige grens geen culturele of taalkundige grens is (of 

was). 

De Westhoek is een afwisselend gebied waarin naast de beboste heuvelruggen (het West-Vlaams 

Heuvelland) ook polders (o.a. de drooggelegde polder ‘De Moeren’), kustgemeenten, vruchtbare 

akkers, historische stadjes en vriendelijke dorpjes te vinden zijn. Bovendien zijn er uitgestrekte 

duinengebieden tussen de Panne en Duinkerke, onder meer in het Franse Brayduinen. Vaak zijn de 

kustdorpen in die strook nauwelijks zichtbaar vanaf het strand. Dwars door het gebied stroomt de 

rivier De IJzer. Het Belgisch gebied ten westen ervan wordt ‘Bachten de Kupe’ genoemd. 

 

 

Fietsmidweek van maandag 31 juli tot vrijdag 4 augustus 2017 

vanuit Stuivekenskerke – Diksmuide 
 

 

Beste fietsers, 

 

Na de Antwerpse en de Limburgse Kempen en de Oostkust fietsen we dit jaar door de Westhoek. 

We rijden van de polders naar de kust langs de IJzer in het zog van de vissers en de ambachtslui. 

 

Programma 
 

 

Maandag 31 juli 2017 

16.00 uur Aankomst en toewijzing van de kamers, valiezen uitpakken en fietsen stallen 

18.30 uur Aperitief (aangeboden door het bestuur) 

19.00 uur Driegangendiner 

20.30 uur Vrije avond 

 

Dinsdag 1 en woensdag 2 augustus 2017 

08.00 uur Ontbijtbuffet 

09.30 uur Start fietstocht    

12.00 uur Middagmaal naar keuze  

13.30 uur Vervolg fietstocht   

19.00 uur Driegangendiner   

20.30 uur Vrije avond 

 

 

 

 

 

 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Donderdag 3 augustus 2017 

08.00 uur Ontbijtbuffet 

09.30 uur Start fietstocht 

12.00 uur  Middagmaal naar keuze 

13.30 uur Vervolg fietstocht 

18.30 uur Aperitief (aangeboden door het bestuur) 

19.00 uur KBC diner  

20.30 uur Vrije avond 

 

Vrijdag 4 augustus 2017 

08.00 uur Ontbijtbuffet 

09.00 uur Ontruimen van de kamers 

10.00 uur Gegidst bezoek aan de brouwerij ‘De Dolle Brouwers’ te Esen 

12.30 uur All-in afsluitdiner in de Schoorbakkehoeve te Schore 

  

 

Onze fietsroutes (ongeveer 65 km per dag) 

 
1. De lange lis // Genieten van kust en polder // In het zog van de visser // Ambacht: 

Nieuwpoort, Kust, Koksijde, De Panne, Veurne. 

2. IJzer 14 – 18 // Schoorbakken: 

Schoorbakken, Mannekensvere, Leffinge, Spermalie, Vladslo, Diksmuide, Kaaskerke. 

3. Boterland // IJzerbroeken: 

Diksmuide, Westvletteren, Lo. 

 

 

Praktische afspraken 

 

Bestemming 

 

In de rust van de innemende poldervlakte, op 10 km van de kust en 20 km van de Franse grens vindt 

u de mooi gelegen Kasteelhoeve Viconia, een voormalige kloosterboerderij van de Norbertijnen. 

Vandaag is dit historisch gebouw, met prachtige binnenplaats, ingericht als modern en sfeervol 

hotel. De comfortabele kamers zijn uitstekend geschikt voor wie tot rust wil komen in de brede 

vlakte waar de westenwind soms speels de boventoon heeft. 

Een droom voor een gastronomisch weekend, een onthaast- en genietverblijf of een sportief 

midweekarrangement. 

 

Hotel Kasteelhoeve VICONIA                    

Kasteelhoevestraat, 2 

8600 Stuivekenskerke/Diksmuide 

info@viconia.be 

www.viconia.be 
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Kostprijs per persoon:   single (S)    410€ 

    dubbelkamer (groot) (G)  410€ 

    dubbelkamer (kleiner) (K)  350€ 

  

Deze prijs omvat 

- 4 overnachtingen in half pension: 

 - ontbijtbuffet 

 - diner 

- volledige hotelservice: dagelijkse beddenopmaak, badlinnen en eindschoonmaak 

- gemeentetaks, BTW en diensten 

- beveiligde en overdekte fietsenstalling 

- gratis parking voor de wagens. 

 

Goed om weten 

- huisdieren zijn niet toegelaten 

- kamers zijn beschikbaar van 16.00 uur op de dag van aankomst en moeten vrij gemaakt  

 worden vóór 10.00 uur op dag van vertrek 

- de dagelijkse fietstochten bedragen +/- 65 km (de concrete routes worden later  meegedeeld) 

- de deelnemers komen met eigen wagen, zorgen voor hun fietsen en het vervoer  hiervan. 

 

Inschrijvingen 

 

Indien je wenst deel te nemen aan deze midweek vragen wij u een voorschot te betalen van 100 

euro per deelnemende persoon tussen 3 en 13 april 2017 op rekeningnummer van de Seniorenclub 

KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 met vermelding ‘Westhoek + kamertype  

S of K of G’. 

 

De vermelding op ons rekeninguittreksel bepaalt de aanvaarding van uw inschrijving. De 

deelnemers aan de AV van februari krijgen in elk geval voorrang op de andere inschrijvingen, voor 

zover de betaling op een correcte manier uitgevoerd is. 

Bij overtal wordt een wachtlijst aangelegd volgens rangorde van inschrijvingen. 

 

De uitnodiging voor de voorvergadering en de betaling van het saldo van de inschrijvingsprijs 

ontvangen jullie in de loop van de maand juni. 

 

Voor bijkomende inlichtingen kan je steeds terecht bij de verantwoordelijken van deze organisatie: 

 

René Bauwens  0475/677890  renebauwens@gmail.com 

Hubert Walravens  0478/335755  hubert.walravens@telenet.be 

 

Wij wachten met spanning op jullie inschrijvingen en hopen met een mooie groep fietsers te kunnen 

starten. 

 

 

Vriendelijke groeten,   

 

Het bestuur           

  


