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Wij allemaal dromen van vakantie!,
wat het ook is!

Een tijd om iets anders te doen dan de 
gewone dingen van elke dag.

Of je nu een reis geboekt hebt naar andere 
oorden vlakbij of veraf, 

het is shet is stappen uit de routine.
Je werk, de trein, de bus of zelfs je werkfiets 

omruilen om iets leuks te doen, 
Om te genieten van ….

De wekker wegduwen, je brooddoos vergeten,
genieten van wat langer uitslapen.
bijbabbelen op een terrasje. 

Je Je verbouwings- of
verfraaiingswerken op

een ander ritme aanpakken 
en tijd nemen voor
een tas koffie of

een lekker aperitief met …

Vakantiegevoel!
Een uitstap met je gezin,

de voetbalmatch met je (klein)kinderen, 
een bezoek aan een pretpark,

er zijn mogelijkheden genoeg om te 
genieten en deugd te beleven.

Het vakantiegevoel overtreft alles.
Het is de luHet is de luxe om iets te ontdekken 

uit het ruime aanbod dat de natuur of de 
mens ons heeft aan te bieden.

Zou geloven in wat Gods Schepping aanreikt 
een zaligheid, een meerwaarde kunnen zijn?

Leve de vakantie, 
Wat je ook doet KWB’ers

en sympathisanen sympathisanten geniet ervan,
dat is de wens

van KWB-Merchtem.

Norbert

kristelijke werknemersbeweging   -   www.kwbmerchtem.be
kleine raak



 
 

FAMILIENIEUWS 
 
 Florence Meert weduwe van Alfons Van Eeckhoudt 

Vader van KWB’er Eric Van Eeckhoudt 

 

Walter Jeuniaux, echtgenoot van Rosa Van den Cruyce 

vader van KWB’er Etienne Jeuniaux 

grootvader van KWB’er Yves De Meersman 
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Om over na te denken … 
 

Je kwam naakt 

Je gaat naakt weg 

Je kwam zonder iets 

Je gaat weg zonder iets 

Je bent zwak aangekomen 

Je zult zwak vertrekken 

Dus, waarom zoveel haat, wrok, afgunst, egoïsme en trots? 

We zullen allemaal met lege handen gaan, wat we allemaal hebben verdiend,  

hebben we hier verdiend, en zullen alles alleen hier achterlaten. 

Het enige dat met je meegaat, dat je hier daadwerkelijk hebt verdiend, 

is de liefde die je deelde, het medeleven dat je toonde, de nederigheid,  

je dankbaarheid, je behulpzaamheid, je vriendelijkheid. 

Dat is de nalatenschap die je hier zult achterlaten en iedereen zal volgen. 

 

(Ingezonden door Steve) 

  

 



 
 

Helpende handen gezocht: KWB Kermis 

26
ste

 kWB Corrida vrijdag 19 augustus 2022 

 
25ste Corrida in 2019, een eeuwigheid geleden en ja hoor dit jaar gaan we d’er terug 
tegen aan met vele lopers, vrijwilligers en sympathisanten. Graag willen we een warme 
oproep doen aan alle leden van KWB die wat minder sportief aangelegd zijn, want we 
hebben nog veel helpende handen nodig voor: 
 
 seingevers, waterdragers 
 hulp bij aankomst 
 hamburgers bakken, drankverkoop  
 inschrijvingen 
 mensen voor de opkuis (vanaf 23u.)  
 
 Woensdag 17 augustus: 

 Matten leggen in de sporthal 
 Donderdag 18 augustus:  

 18.30: u. klaarzetten sporthal, 
afspraak aan De Werkman  

 Vrijdag 19 augustus:  
 13.30 u. opbouw parkoers, nadars, vlaggen en nog zoveel meer …. 
 22.30: u. opruim, enkele sterke mannen voor oprollen van de matten. 

 

Geef een seintje: Geert Ringoot – 0476/428.427 – geert.ringoot@kwbmerchtem.be 

KWB Kermis: 

 

 Zaterdag 20 augustus:  
o vanaf 9 u: opbouw kermis, tenten, toog, keuken, petanque, darts.  

 Maandag 22 augustus:  
o vanaf 13.30 u. : tappers, afwassers, keukenhulp, kelners 

 Dinsdag 23 augustus: 
o vanaf 7 tot 10u: opbouw parochieplein 
o vanaf 10 u: tappers, afwassers, keukenhulp, kelners 

 Woensdag 24 augustus: 
o vanaf 8.30 u. opkuis parochieplein, zaal ‘t Vijverdal 

. 
Wil jij ook enkele uurtjes komen helpen tijdens onze KWB Kermis?  
Meer dan van harte welkom, geef een seintje aan :  
Steve Van De Casteele – 0472/36.01.69 – steve@kwbmerchtem.be 
 

“vele handen maken licht werk”. 
Je kan ons volledig kermisprogramma vinden in de kleine raak, de kermiskrant en op 

onze website www.kwbmerchtem;be 

  

mailto:geert.ringoot@kwbmerchtem.be
http://www.kwbmerchtem;be/


 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 
 
 
 
 
 

KWB Dagfietstocht “Drie Goten” Hamme 
Zondag 14 augustus 2022 vertrek om 9 u. stipt aan het KWB-lokaal 
 
De voordelen van deze fietstocht op een rijtje 

 Fietsen is gezond en zorgt voor ontspanning; 

 We maken er een deugddoende fietstocht van op een gezapig tempo langs 

autoluwe wegen; 

 Een begeleide fietstocht zonder zorgen met een volgwagen die stand-by is bij 

eventuele panne;  

 Geen stress voor “wat gaan we vandaag eten”, wij zorgen voor een heerlijk 

middagmaal. 

 Iedereen is welkom, dus ook deelnemers die enkel het middagmaal wensen te 

gebruiken.  

 
Inschrijven: 

 Vooraf inschrijven is verplicht (verzekering en middagmaal). 

 Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 7 augustus. 

 Deelname kost € 30,00 per persoon voor gezinsleden van KWB of FEMMA  

 Niet leden betalen € 33,00 per persoon. 

 De inschrijving is pas geldig na betaling!  

 Bedrag over te schrijven op rekening van KWB Merchtem  

IBAN BE70 7995 5005 0525 met vermelding van het aantal personen en het 
(de) gekozen menu(s). 
 

Middagmaal: 
 Het middagmaal wordt ons rond 13 u. geserveerd in taverne Drie Goten, 

Driegoten 64/A, 9220 Hamme 

 Keuze heb je uit drie menu’s: 

- Koude schotel “Rijke salade Drie Goten met groenten, vlees & vis 

- Parelhoen met groenten 

- Kabeljauw met groenten 

Deze drie gerechten worden geserveerd met krielpatatjes. 
 

Opgelet: bij slecht fietsweer rijden we met auto’s naar de plaats waar het 
middagmaal wordt geserveerd. Afspraak om 11.30 u. aan het KWB-lokaal. 
 

Nog vragen ? 
 

 Heb je hierover nog vragen, aarzel dan niet om ons te contacteren via mail 

wdeneve@gmail.com of 0478/54 39 82. 

  

mailto:wdeneve@gmail.com
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https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Juli en augustus 

 

Vrijdag 8 juli      fietstocht voor de leden 

Zondag 14 augustus    dagfietstocht Femma-KWB 

Vrijdag 19 augustus     corrida 

21 – 22 – 23 augustus    kermis bij KWB 

 

September  

 

Vrijdag 2 september    Ra(a)ke vrijdag ‘ontspannend’ 

       Voor alle KWB’ers 

Dinsdag 6 september    Ovenkoeken maken 

9 – 10 – 11 september    KWB-weekend OOSTENDE 

Vrijdag 16 september    Darts 

17 – 18 september     Parochiaal eetmaal 

24 – 25 september     Weekend vissen 

Zondag 25 september    Workshop duurzame voeding 

Vrijdag 30 september    Startavond. 

 

Elke donderdag petanque vanaf 19.30 u. aan het lokaal. 

Elke donderdag, pingpong in de sporthal vanaf 15 september 

Afspraak om 20.30 u. in de kleine zaal 

Elke woensdagnamiddag kaarten vanaf 14 u. in het lokaal 

 
  



 
 

Geboorte 
 

 Juliette dochtertje van KWB’er Toon Luypaert en 

Annelies De Volder 

 Leyla dochtertje van KWB’er Nicolas 

Robberechts en Elke Vermeir 

 Fil zoontje van KWB’er Kevin Mertens en Emily 

Huygens 
 

 

 

Opa, opi, grootvader, peepee of… 
 

  KWB’er Dirk Van de Pontseele is bijzonder trots op de 

geboorte van zijn kleindocher Mille. Proficiat aan de ouders 

Ruben Van de Pontseele en Lotte Hellinckx 

 Nog een opa die er zo fier als een gieter bijloopt KWB’er 

Rudy Luypaert voor de geboorte van kleindochter Juliette.  
 

 

 

Nieuwe leden 
 

Welkom aan Giorgio Pandelescu die via KWB’er Yves De 

Meersman de weg naar onze KWB gevonden heeft. Giorgio 

hopelijk kun je het vinden in onze beweging en mogen we je 

op één of andere activiteit verwelkomen.  
 

 

Gouden huwelijk 
 

Proficiat aan twee koppels die hun gouden 

huwelijksjubileum vieren. We wensen hen nog vele jaren 

gelukkig samen in een zo goed mogelijke gezondheid 

 - KWB’er Willy Verspecht en Lieve Jonkers 

 - KWB’er Herman Biesemans en Julia De Landtsheer 
 

 

 
 

 
 

Diamanten huwelijk 
 

Welgemeende gelukwensen aan KWB’er Kamiel De 

Coninck en zijn echtgenote Maria Abeloos voor de viering 

van hun 60 jaar samen. 

 
  



 
 

 

 

KUBB 

Masters  

 

 

 
Jazeker, het was woensdag 15 juni en niet 14 juli waarop we het heuse KUBB 

kampioenschap hielden. De datumverwarring maakte ons wat onzeker. 

Zullen ‘Merchtems beste’ komen opdagen om de eeuwige roem op hun naam 

te strijken?  

Ja dat deden ze! De fantastische en vaak spannende avond trok ongeveer 

40 man naar het KUBB terrein op Ten Anckere. In poules werd het kaf reeds 

van het koren gescheiden om dan verder te gaan naar een afvalrace van 

jewelste. 

Zo kwamen we tegen zonsondergang op 4 strijdende duo’s uit. De kleine 

finale werd beslecht tussen Sep/David en Sander/Mattijs, waarvan dat 

laatste duo het brons naar huis meenam, knap. Ondertussen liep ook de 

finale tussen Jeroen/Sam en Andreas/Arno. Na een vrij lange finale (niet zo 

lang als sommige andere partijtjes die avond) wonnen Andreas en Arno. De 

avond was aan de jeugd. 

Een eervolle vermelding gaat naar Sven/Kenny die het hoofd konden koel 

houden en David/Stijn als rode lantaarns naar huis stuurden. 

Kortom, verliezers waren er niet want het was hartstikke plezant! 

Dank voor de puike organisatie. (S.R.) 

 
  



 
 

‘t Stad van de ajuinen  
 
Op een warme vrijdagavond op 17 juni vertrokken we met het busje richting Aalst om meer te 
weten te komen over de plaatselijke madammen en hun manier van spreken. 
 
We hadden afgesproken met 2 gidsen aan de Hopmarkt, maar om daar te geraken moesten we 
toch eerst een eindje stappen, en liefst in de goede richting. Geen 100 meter verder waren we 
onze weg al kwijt en moesten we, uit noodzaak natuurlijk, de weg al vragen aan een plaatselijke 
schoone madam, die ons terug op de goede weg zette. Nog geen 100 meter verder aan het 
volgende kruispunt, weer discuteren, was het links of rechts, de meeste kozen rechts, maar de 
voorzitter koos voor de slinkse oplossing en hij vroeg nogmaals de weg aan een andere 
plaatselijke schone die ons rechtdoor liet stappen. Zo bereikten we de twee gidsen, een meneer 
en een madam. 
 
Eigenlijk zagen je onze twee gidsen al van ver staan. Volgens sommigen is een gids heel 
herkenbaar aan zijn manier van doen en zijn documentatie die ze altijd meesleuren, en ook 
omdat ze voor het infokantoor stonden naar het schijnt…. 
 
We verdeelden ons in twee groepen van elk een 15 man. De groep die het Aalsters dialect deed, 
heeft gescoord met het oplossen van heel moeilijke Aalsterse uitspraken. 
 

  
 
Alhoewel ze de gids er op moesten wijzen dat hij in ‘t Aalsters moest klappen en geen Vloms. 
De ambiance zat er goed in en den uitleg was dik in orde.  
 
De andere groep deed de ronde van den Aalsterse madammenwandeling. In deze groep zaten 
de specialisten, want dat madammeken heeft toch van ons ook het een en ander opgestoken. 
Er was nog wel discutie met onzen boomkenner die zei dat de vruchten van de vrouwelijke 
Japanse notenbomen niet naar hondenpoep maar naar mannelijk sperma ruiken, maar hij 
ging dat nog uitklaren met de gids zelf naar het schijnt. 
 
Het was een gemoedelijke topavond waar we allen slimmer van zijn geworden en daar hebben 
we dan natuurlijk ook nog eens op geklonken op één van de vele Aalsterse terraskes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Met n’en dikke merci aan de chauffeur die ons allen veilig thuis bracht. 
En de groeten nog van Odinneken 

  



 
 

Jaarlijkse kermiswedstrijd op zondag 21 augustus 

Op zondag 21 augustus vanaf 10 u.  verwachten we je met je vrucht van de peperplant op het 
parochieplein. Ook supporters zijn welkom om te genieten op ons kermisterras van een drankje 
en voor de kleinsten zal er een springkasteel staan. 
 
Voor de deelnemers : Je kan je peper binnenbrengen tot 11.30 uur. Daarna zal een 
deskundige jury om 12.00 uur volgende prijzen uitreiken. 

 1ste prijs voor de langste peper 

 2 de prijs voor de origineelste creatie met peper 

 3 de prijs voor de pikantste peper (smaak kleur of geur daar gaat de jury nog over 
beraadslagen) 

 4 de prijs voor de KWB peperprijs 
 
Voor allen: vanaf 10 u. is het kermisterras open. 
Iedereen kan deelnemen aan een ludieke wedstrijd waar we  
strijden om de eer van pikantste KWB sympathisant. 
 
Tip van de peperboer 
Tijdens Ra(a)ke vrijdag op woensdag vernamen we van boer Luc hoe je best je plantje verzorgt, 
het voornaamste is dat hij goed warm staat en af en toe vocht krijgt.  
De boer gaf mee dat je de plant ook in een bloempot kan telen en er best een beetje mulch 
rondlegt (o.a. fijn gras )zodat het vocht niet gaat vliegen  
 
Foute manier van telen    Goede manier telen 

 
 
Veel succes en tot kermiszondag  
(F.R.) 
  

De eerste 

pepers 

komen 

reeds 

piepen 



 
 

 

Fietstocht 

voor KWB’ers 

 

Op vrijdag 8 juli 2022 starten we om 19 u. stipt aan het lokaal voor onze traditionele 

fietstocht van ongeveer een 30 km. aan een rustig tempo zodat iedereen met eender 

welke fiets kan meerijden. 

Onderweg wordt een stopplaats voorzien om de nodige energie bij te tanken. Na de 

fietstocht sluiten we af in het KWB lokaal of …. 

 

 

Voetballers dit is de uitnodiging voor jullie!  

 

Iedere KWB’er die graag op een bal schopt is welkom. KWB heeft gedurende de 
vakantieperiode op het sportcomplex Dooren het T 4 terrein op kunstgras gehuurd. 

Donderdagen 7 juli, 14 juli, 21 juli en 28 juli telkens van 20 u. tot 21 u. 

Donderdagen 4 augustus, 11 augustus en 25 augustus telkens van 20 u. tot 21 u. 

Het loont de moeite om je conditie op peil te houden? 

Met dank aan Jurgen Schotte 

 

 

 

 
Vaderdag 
 
Bedankt Femma voor de attentie om op 

vaderdag de mannen te vieren met wat lekkers.  

Spijtig dat door allerhande andere activiteiten 

zoals het fietsweekend en de aanstelling van 

onze nieuwe pastoor Filip en de zoneploeg, 

waaronder 2 KWB’ers Hedwig en Willy Dours, 

kwamen maar een beperkt aantal mannen 

opdagen. Toch verdient dit initiatief alle lof. 

 

Hedwig en Willy, proficiat en jullie mogen op onze 

KWB rekenen. 

 

  

 



 
 

Vissen aan de vijver editie 2022 

 
 

 
 

 
 

 
De visjes in de vijver van camping ’t Denneke zijn  een jaartje ouder en allicht ook groter 
geworden. 
Zaterdag 24 september nemen we onze vaste visplek in en zoeken we ons kampeerplaatsje naast 
het water op.  
De doorwinterde vissers onder ons kunnen gerust al een dagje vroeger opgaan. Dit wel voor 
eigen rekening en onder voorwaarde dat niet alle vissen opgevist worden. 
 
Zaterdag gooien we onze hengels uit nadat we eerst de tenten hebben opgezet en onze 
frigoboxen hebben aangevuld. Zondagmiddag keren we terug naar de werkman om te stoefen 
met onze verhalen en vangsten. 
 
Voor de prijs van 50 euro kan je dit allemaal beleven. 
 
Wat krijg je hiervoor: 
- 2 dagen vissen aan de vijver… www.campingdenneke.nl    
- Vislijnen inbegrepen… de echte mogen hun eigen gerief meebrengen  
- Zaterdagavond BBQ… ook als je niets gevangen hebt 
- Zondagochtend ontbijt  www.gasterijdorpsgenot.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat verwachten we van u: 
-  Om 8 u. vertrek aan de werkman…  
-  Breng dan ook de 50 euro en wat zakgeld mee 
-  Je eigen slaapgelegenheid (tent, camionette, sleurhut…) 
-  Inschrijven bij nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be , PAS OP, de eerste 20 mee! 
  

http://www.campingdenneke.nl/
http://campingdenneke.nl/www.gasterijdorpsgenot.nl
mailto:nico.van.den.borre@kwbmerchtem.be


 
 

Ra(a)ke vrijdag 25 mei: 

op het ‘gezonde plukveld’ van Luc Robberechts 

We waren uitgenodigd op een infovergadering op TV Een om deel te nemen aan een 

gesprek rond biologisch tuinieren. Een 20 tal geïnteresseerden hadden zich 

ingeschreven om de lezing van professor Luc in het biologisch tuinieren, bij te wonen 

Alle aandacht ging eerst en vooral naar de inleiding van de prof. Hij besprak in eerste 

instantie de groei van de ‘peperplanten’ die een speciale rol kregen in een project van 

de plaatselijke KWB. Daarna ging de klemtoon van de uiteenzetting meer over de 

manier om onze tuin te bewerken. Omspitten moeten we best vergeten. Alleen de 

bovenste laag van onze grond omwoelen en zeker geen chemische korrels of 

meststoffen toevoegen aan de bovenste humuslaag. Gras maaien en nadien op je grond 

in dunne laagjes strooien leek ons een goed idee. Ook het zaaien van Afrikaantjes en 

Goud bloemen gaf de spreker aan als heel heilzaam om het kleine ongedierte uit onze 

vruchten weg te houden; Onze lieve heer beestjes zijn onze favorieten ze eten, zoveel 

als ze kunnen natuurlijk, de schadelijke beestjes uit onze tuin, want ze eten ze graag 

op. Menige deelnemer had een vraag achter de hand en die werden zonder verpinken 

door prof Luc beantwoord of met de nodige commentaar weerlegd. 

Na de uiteenzetting en het beantwoorden van heel gevarieerde en interessante vragen 

kregen we een rondleiding in het gezonde plukveld en dan pas wisten we dat we in de 

Galgestraat verzeild geraakt waren en dat de informatie gegeven werd door KWB’er 

Luc Robberechts. Schitterend wat deze man allemaal weet over de natuur, over 

bemesting, over begieten van de planten, over het bestrijden van de beestjes enzovoort. 

Een vergadering die op iedereen indruk heeft gemaakt en waaraan elke deelnemer 

zeker iets van onthouden heeft om het zelf toe te passen in zijn moestuin. De afwezigen 

hadden ongelijk maar we raden iedereen aan om bij een volgende gelegenheid zeker 

aan deze uitleg door Luc deel te nemen. 

Norbert 

 

  



 
 

KWB – Natuurwandeling in Heistergem  
 
Onder begeleiding van Aloïs en Luc vertrokken om 8.30 u. een 15-tal fietsers aan het 
KWB lokaal. Aan een gezapig tempo reden ze naar het station van Heizijde. Hier 
stonden nog een 10-tal geïnteresseerden klaar om deel te nemen aan  de wandeling in 
natuurgebied Heistergem . Na de verwelkoming begon de natuurgids, Gustaaf Van 
Gucht, over het natuurreservaat te vertellen. We vertrokken samen naar het 
waterbekken  waar er kortbij nog twee waterreservoirs lagen. 
Het gebied bestaat uit weilanden, bos en enkele percelen die bewerkt worden met graan 
en mais. De gids zei bij de 1ste poel dat die 5 jaar terug was uitgegraven. Er stonden nu 
al rietstengels langs de boorden. Kikkers en verschillende soorten eenden, de wilde 
eend, bergeend, meerkoet, waterhoen, dodaars zwommen in het water. Later op het 
jaar voelen ook krakeenden, wintertalingen en kuifeenden zich hier goed;  
En in het water zwommen zelfs  ‘pompeloerekens’ 
De oude omheiningspaaltjes en knotwilgen wat verderop betekenen een meerwaarde.. 
Een mooie wandeling volgde en de gids stopte verschillende keren om uitleg te geven 
over fauna & flora.  
Hoog boven inde lucht vloog een buizerd en we zagen zelfs drie blauwe reigers vliegen 
naast vele gewone vogels zoals kraaien en een familie van kleine vogels zoals de bruine 
kiekendief,  
Met wat geluk zie je hier zelfs de prachtige, azuurblauwe ijsvogel in het water duiken 
vertelde de gids. We kwamen voorbij een stapel van 12-tal gevelde bomen die men liet 
liggen om de natuur zijn ‘werk’ te laten doen.  
De gids werkte tot aan zijn pensioen als boswachter in Oost-Vlaanderen, onder meer in 
Buggenhoutbos. Daar werkten ook jachtwachters en natuurwachters met specialisatie 
in wetgeving van bos en natuur. Onderweg zagen we een fruitplantage met oude 
fruitrassen van appels en peren. Niet hopen, de appels en peren zijn nog niet rijp, maar 
op de foto zagen we toch al smakelijke vruchten!  
Daarna gingen we terug naar ons stalen ros en reden we langs binnenwegen naar 
Merchtem. Een toffe wandeling om zeker nog eens te doen op een later tijdstip…  

Grts. JDS & LVC en gids.  –  

Interessante brochure te bekomen bij LVC <luc.vancampenhout1@gmail.com> 
 

 
 



όό

😉





-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Het fietsweekend naar Terneuzen was opnieuw 
een topper. Tijd dus om uit te kijken naar de 
10de editie.                      .

Voor deze editie grijpen we terug naar één van 
de voorbije 9 tochten: Bergen op Zoom.
Wie er toen bij was weet het nog... Een
schitschitterende fietstocht door Zeeland, een leuk 
hotel, een toffe groep, en als kers op de taart was 
er toen het jazzfestival.                    .

En het toeval wil nu... op 3 juni is er opnieuw het 
jazzfestival in Terneuzen...            . 
                  .
Kostprijs: €60 voor slapen en ontbijt.             .
InschrijInschrijven voor 30 september, maar liefst zo 
vroeg mogelijk. Door het jazzfestival zullen de 
hotels snel volzet zijn in Bergen op Zoom.

Meer informatie en inschrijven kan bij Hans: 
hans@pneumatica.be .

10de fietsweekend
Bergen op Zoom

3-4 juni 2023



Met 250 KWB’ ers op weekend gaan vraagt heel wat voorbereiding. Eén van de
voorbereidingen is op prospectie gaan naar het hotel.
Op 18 en 19 juni brachten we dus met een aantal KWB’ers een bezoek aan
Vayamundo in Oostende. Uiteraard geven we jullie graag een aantal van onze 
bevindingen…
– – 18 juni was een snikhete dag in het binnenland. Het gevolg is dat het heel druk 
was aan de kust. Ook ons hotel was volzet. Het was er dus druk, maar het was een 
gezellige drukte.
– Op het strand in het centrum was het over de koppen lopen. Maar op het strand 
aan ons hotel was het in vergelijking heel wat rustiger. Geen probleem om een 
plaatsje te vinden.
– Alles – Alles verliep vlot in het hotel. Inchecken, eten, bar,… Het is uitkijken naar 9, 10 en 11 
september!
– We verkenden ook heel wat activiteiten. Fiets- en wandeltochten werden voorbe-
reid. Ook hier… schitterende vooruitzichten.

Uitkijken naar het weekend
in Oostende


