Brugge, 31 mei 2011.

Beste lid,
Onze familiezomerfietstocht 2011 doorkruist dit jaar de westhoek. De Westhoek puur, authentiek en
groen met de West-Vlaamse heuvels, hun beboste toppen, hun eindeloze vergezichten, het vlakke
noorden met de IJzer en de polders nodigen je uit tot sfeervolle ontdekkingstochten. Kortom, de
Westhoek vol pure verwondering is een fascinerende streek om verliefd op te worden.

Het programma:
Vanaf 9.00u bestaat de mogelijkheid om GRATIS een bezoek te brengen aan de Dodengang,
Ijzerdijk 57 te 8600 Diksmuide.

De fietstocht start stipt om 10.15u op de Parking aan de Dodengang.
Deel 1 (15 km): We rijden richting Oud Stuivekerke om via Pervijze Zoutenaaie te bereiken
waar we onze middaglunch nemen in restaurant “ZOUTENAAIE”.
Deel 2 (15 km): Na de lunch rijden we richting Eggewaartskapelle. In Lo-Reninge kunnen de
dorstigen even pauzeren in restaurant De Hooipiete.
Deel 3 (14 km): Na een half uurtje pauze vertrekken we terug richting Diksmuide.
De volledige fietstocht is 44 km lang en geschikt voor jong en oud.

Na deze fantastische dag kan iedere deelnemer met partner (na inschrijving), om 19.00u
aanschuiven voor een heerlijke maaltijd in de tuin van WZC Ten Boomgaarde, Ter Beke te
8200 Sint-Michiels
Onbeperkt Côte à l’os gebakken op de grill
aangevuld met 2 soorten warme saus, 3 koude sausen
assortiment koude groentjes en frietjes
Kostprijs:
Deelname en middaglunch : 5,5 euro
(dubbele boterham met kaas, hesp of paté met koffie naar believen).
Deelname, middaglunch en ’s avonds onbeperkt Côte à l’os
- Leden en inwonende gezinsleden
- Niet-leden

20,00 euro
23,00 euro

Wens je in te schrijven voor deze fietstocht, heb je problemen om met je fiets ter plaatse te geraken
gelieve ons telefonisch of per e-mail te contacteren. We proberen een oplossing te zoeken.
De betaling doe je via overschrijving op nummer 068-2078180-79 ten laatste 2 weken vóór de datum
van de uitstap.
Vele Sofoco groeten van Annie, Marc en Nadine
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