
Asse, 13 juni 2017 

 

Fietsclub ’t Zilverwiel 

Uitnodiging dagfietstocht donderdag 06 juli 2017 

 

Beste fietsvrienden, 

 

Wij hebben het genoegen jullie allen uit te nodigen op onze  dagfietstocht . 

 

Hierna de bijzonderste gegevens: 

 

Datum: Donderdag 06 juli 2017. 

Vertrekuur: 10h00 stipt. 

Verzamelplaats en parking: PHILIPPINE (NL) -Kasteelstraat (=hoofdweg) -grote parking onder de 

bomen links van de weg -> aan de overkant van het plein met veel restaurants.  

Aantal Km: 70 km. 

Tussenstops =  

-Er is een tussenstop voorzien in de voormiddag, eigen drank te voorzien. 

-Middagmaal in Breskens (na ongeveer 30 km), Restaurant J & B. 

-Namiddagstop in IJzendijke, fietscafé CADSANDRIA (na ongeveer 52 km). 

Beschrijving van het terrein: Vlak. 

Knooppunten = 12 – 15 – 16 – 17 – 3 – 11 – 14 – 34 – 37 – 28 – 24 – 23 – 26 – 25 – 7 – 20 – 14 – 

85 – 16 – 27 – 21 – 50 – 39 – 31 – 19 – 36 – 10 – 4 – 15 – 12. 

Niet onbelangrijk : Na de fietstocht mogelijkheid tot avondmaal in restaurant “de Oude Haven”-

Philippine – Waterpoortstraat 3 (vlak aan de parking Kasteelstraat). 

In bijlage vinden jullie nog onze menu voor avondmaal met 3 keuzemogelijkheden à 39 EUR/persoon, 

alsook de mogelijke keuzes voor het middagmaal. Dit alles zal geregeld worden ’s morgens voor 

vertrek tocht zoals voorgaande jaren. Gelieve de menukeuzes op voorhand te bekijken, zodat we voor 

onze start nog alles kunnen doorgeven. 

Aan deze fietstocht kunnen alleen de leden van onze Seniorenclub en/of hun partner 

deelnemen. Het is dus uitgesloten dat niet-clubleden deelnemen.  

Dieren niet toegelaten. 

 

Met eventueel bijkomende vragen kunt U terecht bij: 

- Fietsverantwoordelijke en inrichter = René Bauwens 02/4526874 – 0475/677890. 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Routebeschrijving:  

Komende van Brussel = E40 richting Gent – In Merelbeke R4 (ring Gent) richting Zelzate. 

Deze R4 blijven volgen. Ter hoogte van Zelzate de weg blijven volgen richting Terneuzen. 

Ongeveer 2 km na grensovergang, aan de eerste verkeerslichten, links nemen Sas-van-Gent. 

In Sas-van-Gent de brug over en aan de eerste rotonde rechts nemen richting Terneuzen. Weg 

naast het kanaal ongeveer 2 à 3 km volgen en dan links richting Philippine. 

Komende van Antwerpen = Expressweg Antwerpen-Knokke (E34) nemen richting Zelzate-

Knokke. Verlaten op afrit 13 Wachtebeke. Hier R4 nemen richting Terneuzen en dan verder 

zoals hierboven beschreven. 

Wij hopen jullie talrijk te mogen begroeten. 

Groeten, 

 

René Bauwens 

Fietsverantwoordelijke 

  



LUNCH -Locatie Restaurant J & B -Spuiplein 1d – Breskens (NL). 

WARME LUNCHGERECHTEN 

Garnalenkroketten met brood of friet € 13.75 

Toast J&B, warme toast met champignons, ham, spekjes en brie € 12.75 

Spaghetti Bolognese € 10.25 

Salades 

Salade met lauwwarme geitenkaas, spekjes, pijnboompitten en frisse dressing € 11.50 

Salade met van de zee garnaal gerookte zalm en rivierkreeft staartjes € 15.50 

Salade met gebakken scampi’s en knoflook € 12.75 

Salade gerookte kip, parmesan, appel, honing mosterd dressing € 12.75 

Salade serranoham, gedroogde tomaat, basilicum, meloen € 12.75 

Bruschetta gerookte Zalm.salade rode ui, citroen € 9.75 

Tosti’s en eiergerechten 

Tosti ham / kaas enkel / dubbel € 4.50 / €7.25 

Tosti Madame € 4.75 / € 7.50 

Tosti Hawaïenne € 6.00 

Uitsmijter ham / kaas € 7.50 

Omelet ham/kaas 8.50 

Broodje gezond € 8.25 

Broodje brie met honing en tijm € 7.50 

Broodje gerookte Zalm , kruidenroom en rode ui € 8.25 

Broodje warme beenham van de grill, honing-mosterddressing € 7.50 

Broodje met verse vissalade € 8.50 
 

  



AVONDMAAL DAGFIETSTOCHT 06 JULI 2017 

Locatie = Mosselrestaurant de Oude Haven – Waterpoortstraat 3 – Philippine (NL). 

Menu. 

Cremant d’Alsace rosé. 

* 

Gekookte mosselen volgens huisrecept 

of 

Tournedos van blauw-wit 

of 

Schotel van garnalen, zalm, gerookte paling en heilbot 

Bij hoofdgerecht is één glas bier of wijn inbegrepen. 

* 

Dame blanche 

Dit alles voor de prijs van 39 EUR. 

 

 

 


