
Zin in een andere omgeving? 

Genieten van gezonde zeelucht? 

Wandelen langs het strand? 

Tot rust komen met een drankje op terras? 

Plezier beleven met een groep? 

Binnen een paar uur op je bestemming? 

Genieten van vakantie in eigen land? 

Ga met ons mee naar de gezellige Belgische kust …. 
 

GOSA Gezinsbond regio Maaseik nodigt je uit voor 
 

een midweek van maandag 20 tot en met vrijdag 24 sept 2021 

met verblijf in hotel Sandeshoved Hoek Zeedijk-Goethalsstraat 1, 9620 NIEUWPOORT 

 

Deze  5-daagse reis  kunnen wij aanbieden aan onze leden voor het aantrekkelijk tarief  per 

persoon: van 343€ in half-pension  op basis van 2-persoonskamer, single kamer +50€, 

niet-leden + 45€, annulatiekosten 25€. 

Er is een optie op 20 twee-persoonskamers en 4 single-kamers. 

Meerdere kamers zijn mogelijk, maar met een meerpijs, omdat deze kamers zeezicht 

hebben. 
 

Programma: 

Maandag 20 september 2021 : 

Vertrek in Overpelt parking Limburg International en Bree, parking Ziekenhuis om …. 

  

Tot op dit ogenblik is het wel verplicht een 

mondmasker te dragen in de bus. 

De autocar is voorzien van een speciaal 

verluchtingssysteem dat de bus                                          

automatisch desinfecteert. 

 

 

 

We rijden naar het Provinciaal Domein Bulskampveld in Beernem voor een geleid bezoek 

aan de kruidentuin. Hier is een snack/croque voorzien (inbegrepen in de prijs). 

Na het bezoek rijden we verder naar ons verblijf Sandeshoved in Nieuwpoort waar we  

’s avonds het avondmaal hebben.. 
 

Dinsdag 21 september 2021: 

• Na het ontbijt  nemen we de tram naar De Haan voor een wandeling door de 

historische villawijk in Anglo-Normandische stijl die de tand des tijds moeiteloos 

doorstaan heeft. Eventueel met gids. 

• Avondmaal in het hotel. 

• Spelletjes- en kaartavond 

  



Woensdag 22 september 2021: 

  

Met de sportievelingen (de anderen met de 

tram) wandelen we over de promenade naar 

Nieuwpoort-Stad, waarbij we de jachthaven 

passeren. 

Via het Loodswezenplein wandelen we over het 

Westerstaketsel. Een staketsel is de ingang van 

een haven, breekt de kracht van de golven en 

houdt verzanding tegen. Het heeft een lengte van 490 meter en breedte van 5 meter.  

Avondmaal in hotel. 
 

Donderdag 23 september 2021: 

 

Met de tram gaan we naar Middelkerke voor een 

bezoek aan de Warandetoren en de “dronkenput”. 

 

Onderweg nemen we de tijd voor een drankje op de 

dijk. 

 

Avondmaal in het hotel. 

Quizavond 

 

Vrijdag 24 september 2021: 
 

Na het ontbijt maken we de koffers.  

Daarna mogelijkheid tot bezoek aan de wekelijkse markt in Nieuwpoort-Stad of vrij shoppen. 

Na de soep brengen we de koffers naar de bus en vertrekken we naar Bakkerij De Smedt in 

Geraardsbergen voor een geleid bezoek. Hier kunnen we proeven van een mattentaartje en 

een tas koffie. 

Thuiskomst rond 20 uur. 
 

Opmerking: 
Inbegrepen in de prijs van 343€: de reis, het verblijf in Sandeshoved op basis van HP, de 

lunch op maandagmiddag in Beernem, middag aperitief op 23 september, de soep op 

vrijdagmiddag. Drank is niet inbegrepen. 

 

Inschrijving: 
Zin om mee te gaan? Inschrijven met bijgevoegd inschrijvingsformulier vóór 15 juli 2021. 

Mail naar : gosareizenmaaseik@gmail.com of  

bel Rina Aerts: 0497 16 19 60 of Carla Verschuren: 0468 17 12 38 

Inschrijving enkel geldig na betaling voorschot van 100€. 

Vermits we met de tram naar Middelkerke en/of De Haan willen gaan, is het misschien 

aangewezen om een 10-beurten-lijnkaart of een lijnabonnement mee te nemen. 

Een 10-beurten-lijnkaart is met gezinsbondkorting te verkrijgen bij een afgevaardigde van de 

afdeling. 

mailto:gosareizenmaaseik@gmail.com

