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FIETSMIDWEEK 

 

4-daags arrangement met 3 overnachtingen 

maandag 31 juli 2023 tot donderdag 3 augustus 2023 
 

 

Beste fietsvrienden, 

 

Dit jaar hebben we gekozen voor een dichtbij fietsvakantie. We trekken immers naar het Waasland, 

een mooie streek tussen Antwerpen, Gent en de Nederlandse grens. Rivieren als de Durme en de 

Schelde doorkruisen de regio. Op ontdekking in het Waasland ervaren we het contrast tussen natuur 

en industrie, drukkere steden, stillere dorpen, oude kastelen en moderne architectuur.  

 

 
 

 

 

Het Waasland kreeg ruim 700 jaar geleden een belangrijke plaats in het middeleeuwse dierenepos 

Reinaert De Vos. De streek heeft de vos in de loop der tijd in haar armen gesloten. Tijdens onze 

fietstochten zullen we diverse verwijzingen naar dit wereldberoemde verhaal tegenkomen. 

 

We verblijven in het 4-sterren Biznis hotel, Zelebaan 100, 9160 Lokeren.  

Alle kamers beschikken over eigen sanitair, doucheproducten en airco. Op de kamer vind je koffie- 

en theefaciliteiten en er staat een ijskastje. Voor de fietsen zijn er afgesloten garages voorzien. ’s 

Avonds wordt er een verfijnd 3-gangen menu opgediend in het inpandige restaurant Brouwershof, 

dat bekend staat om zijn uitstekende keuken. Bij mooi weer kunnen we buiten op het terras plaats 

nemen. Voor het hotel is er een gratis ruime parking. 

  

                                                                                                           
            

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Aankomst in het hotel op maandagvoormiddag, gezamenlijke broodjeslunch rond 12 uur met koffie, 

thee, fruitsap. In de namiddag vertrekken we voor onze eerste fietstocht van een 40-tal km. ’s Avonds 

wordt er een 3-gangenmenu aan tafel geserveerd. 

Op dinsdag, woensdag en donderdag vertrekken we na het ontbijt voor een fietstocht van          +/- 65 

km op basis van fietsknooppunten. 

We voorzien een optionele mogelijkheid van een aansluitende overnachting met ontbijt op donderdag 

3 augustus 2023. 

 

Kostprijs per persoon: 

Dubbelkamer (D): 470 euro        

Singlekamer (S): 573,50 euro 

Extra nacht op 3/8/2023 (optioneel) incl. ontbijt + verblijftaks kost  

57 euro p.p. op een 2p-kamer  

99 euro voor een singlekamer 

 

Inbegrepen: 

 3 overnachtingen in een standaard kamer. 

 Verblijfsbelasting. 

 3 x ontbijtbuffet. 

 4 x 3-gangendiner.  

 4 x lunch (de eerste dag in het hotel incl. drank, de overige dagen onderweg excl. drank). 

 

Niet inbegrepen: 

 Dranken bij lunch en stops onderweg en diner. 

 Kosten heen- en terugreis. 

 

Goed om weten: 

 Huisdieren zijn niet toegelaten. 

 Deelnemers zorgen zelf voor hun vervoer en fietsen naar het hotel. 

 Wij verwachten dat de deelnemers over een goede fysieke conditie beschikken om zonder 

problemen te kunnen deelnemen aan de geplande fietstochten. 

 Deze fietsmidweek wordt beperkt tot 30 deelnemers. 

 Wie zich inschrijft engageert zich om de geplogenheden en afspraken van een groepsvakantie te 

volgen. 
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Inschrijving: 

Voor deelname aan deze fietsmidweek vragen we je een voorschot van 50 euro per persoon te storten 

tussen 16 en 25 januari 2023 op rekening van de Seniorenclub KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 

met vermelding: Fietsmidweek + kamertype S of D. 

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

Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers, wordt een wachtlijst aangelegd volgens 

rangorde van inschrijving. 

De uitnodiging voor betaling van het saldo ontvangen jullie in de loop van de maand juni 2023. 

Graag wensen we jullie aandacht te vestigen op de noodzakelijkheid van een annuleringsverzekering. 

Indien je over een KBC-Mastercard (Goud of Platinum) beschikt en de betaling verloopt via je KBC-

rekening dan ben je verzekerd. Ook een reisbijstandsverzekering wordt aangeraden. 

 

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

Nicole Teughels 0492 10 16 96    teughels.nicole@hotmail.com 

Wiske Coppens 0472 57 91 33    h.vdbrand@skynet.be  

 

 

We hopen op een mooie opkomst en zien de inschrijvingen met spanning tegemoet. 

Met sportieve groeten, 

 

Het Bestuur 

 

We wijzen er graag nog even op dat er foto's worden gemaakt op vele activiteiten van de KBC 

Seniorenclub, en dat we die ook op onze website publiceren. Als je dat niet wil, dan kan je ons dat 

steeds laten weten bij je inschrijving, of ook achteraf als je je foto op de website ziet staan, dan 

doen we onmiddellijk het nodige. 

  


