
WANDEL– en  RECREATIECLUB - MANKE FIEL vzw 
p/a : Jos De Bisschop – Kezeweide 33 – 1730 MOLLEM 

Tel : 02/452.76.59 – Fax : 02/452.97.41  Rek.nr. :BE 94  9300 0130 9059 
_______________________________________________________________________________________ 
 

 
 
Langsheen de Gentse haven bereiken we “ Het Portaal van Vlaanderen “ . Tijdens het genieten van een 
streekspecialiteit en koffie, kunnen we kennis maken met de scheepvaart op het kanaal en de Westerschelde. 
Vervolgens gaan we even “ neuzen “ in het sluizencomplex.  
Na de lunch in de thuishaven van de “ Vliegende Hollander “, laten we ons wiegen over de smalle polderwegen 
op zoek naar de slikken en schorren van het Verdronken Land van Saeftinghe.  
Tijdens wandeling onder leiding van een deskundige gids doorheen de met kreken en geulen dooraderde vlakte, 
vernemen jullie meer over dit waardevolle natuurgebied.  
Daarna rijden we naar de Hedwigepolder en laten ons inwijden in de problematiek van het in- en ontpolderen  
en de uitbreiding van de Antwerpse haven. 
De zoektocht wordt besloten met een BBQ in een polderhoeve waar de deelnemers kunnen proeven van de 
Zeeuwse zilte zaligheden. 
Reiskosten : leden MF € 60- niet-leden € 70. ( inbegrepen inkomgelden – gidsen – koffie + streekgerecht – 
lunch – bbq – busreis + fooi chauffeur ) niet inbegrepen : dranken. 
Aantal deelnemers beperkt en slechts definitief na reservatie en betaling op rekening  
         wrc Manke Fiel BE84 9300 0130 9059.  
Inschrijvingen : Hubert Lenaerts tel 02.452.99.31 of www.mankefiel.be 
 
Opstapplaatsen : Nijverseel 7.45 u – Krokegem( kerk) 7.50u –  Mollem ( kerk) 8 u  

-Asse- Gemeentehuis 8.10 u –  Walfergem (kerk) 8.15 u –  Kobbegem  8.20 u   
 - Zellik ( Vliegwezenl.) 8.30u. 

Opgelet 6/9 niet meer vrij. 13/9 is nog vrij. 

INSCHRIJVINGSFORMULIER AUTOCARUITSTAP 
Naar         : Het Verdronken Land van Saeftinghe 
              
Datum     :  13 september 2014 
 
Naam en Voornaam    : 
Straat en nr.                  : 

Postnr. en Gemeente  : 
Tel. of GSM                   : 
Opstapplaats                : 

Wenst deel te nemen met …….personen. 
         Naam                          Voornaam                  Lidnr. 

 
Bedrag 

1 :  

2 :  

3 :  

4 :  

 

http://www.mankefiel.be

