
 

 

 

 

 

 

  

Voor bestuursleden en leden Gezinssport en Gezinsbond  

 

aangeboden (keuze-) programma 
 

Voormiddag:  

 Museum De Scute: kleine loods (restauratie schip) en museum (Haven Blankenberge) 

 Boottocht langs de kust (Haven Blankenberge) 

 Surf- en raft initiatie (Beach club Blankenberge) 

Middag:   

 Picknick op het strand (tussen Pier en Beach club Blankenberge) 

   Eigen picknick meebrengen of  

Vooraf broodjes bestellen (5€ per broodje + drankje) 

Namiddag:  

 Surf en raft initiatie (Beach club Blankenberge) 

 Familie Fit beweegdorp met tal van leuke strandspelen voor de ganse familie 

waaronder kubben, Mölky, frisbee, vliegeren, … en tal van sportieve spelletjes waar 

ook kleuters kunnen aan deelnemen. (strand tussen Pier en Beach club Blankenberge) 

 

Opgelet:  vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk (gegevens zie inschrijvingsformulier)

  nuttige info op achterzijde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag  

9 juni  van 

10.00 tot 17.00 

uur 

Een initiatief van Werkgroep Gezinssport West-Vlaanderen 

Zondag  

9 juni 2019  

van 10.00 

tot 16.30 uur 



 

Nuttige informatie: 

 

 De Scute: Geleid bezoek aan het museum en de loods, met de restauratie van een schip. Het 

museum bestaat uit voorwerpen, tekeningen, foto’s en dvd’s over de Blankenbergse visserij uit 

vorige eeuwen en over het herbouwen van de legendarische Blankenbergse schuit. 

Plaats: Haven Blankenberge (kant Wenduine) De Scute vzw, Bevrijdingsplein 15 te Blankenberge 

Parkeren: tegen betaling (ticket geldig voor Blankenberge) 

Tramhalte (Wenduine Harendijke): op wandelafstand 

Mogelijkheden: groep om 10 uur en groep om 11 uur. Uw startuur wordt na inschrijving toegekend. 

Deelname: gratis indien vooraf ingschreven 

 

 Boottocht langs de kust: Een tochtje met de 'watertaxi' van ongeveer 35 minuten langs de kust. 

We varen voor de Blankenbergse en Wenduinse kust. 

Plaats: Haven Blankenberge (kant Wenduine) De Scute vzw, Bevrijdingsplein 15 te Blankenberge 

Parkeren: tegen betaling (ticket geldig voor gans Blankenberge) 

Tramhalte (Wenduine Harendijke): op wandelafstand 

Mogelijkheden: groep om 10 uur, groep om 10u45 en groep om 11u30. Uw startuur wordt na 

inschrijving toegekend. 

Deelname: 12 euro per persoon. Kinderen tem. 6 jaar: gratis (vooraf inschrijven is noodzakelijk) 

 

 Initiatie golfsurf en rafting: Onder deskundige leiding de eerste stapjes op een plank en met een 

'raft' in de branding manouvreren. Een twee uur durende kennismakingsles, voor jeugd en 

volwassenen, met begeleiding door gedreven monitoren. 

Plaats: Beachclub Blankenberge: einde zeedijk te Blankenberge (kant Zeebrugge) 

Parkeren: tegen betaling (ticket geldig voor gans Blankenberge) 

Tramhalte (Pier Blankenberge): op wandelafstand 

Mogelijkheden: groep om 10 uur en groep om 14 uur. Uw startuur wordt na inschrijving toegekend. 

Deelname: 15 euro per persoon. Minimum leeftijd: 10 jaar (vooraf inschrijven is noodzakelijk) 

 

 Familie Fit Beweegdorp: Een sportief evenement met activiteiten voor jong en oud. We laten alle 

leeftijden samen bewegen, sporten, spelen en pleizer maken. Activiteiten vanaf 3 tot … jaar 

Plaats: Beachclub Blankenberge: einde zeedijk te Blankenberge (kant Zeebrugge) 

Parkeren: tegen betaling (ticket geldig voor gans Blankenberge) 

Tramhalte (Pier Blankenberge): op wandelafstand 

Mogelijkheden: doorlopend van 13u30 tot 16u30 

Deelname: gratis indien vooraf ingeschreven 

 

 Picknick: Mogelijkheid om tijdens de middag op het 

strand te picknicken in de omgeving van de Beach-

club. Opgelet: eigen picknick niet toegelaten in (of 

op het terras van) de Beach-club. Deelnemers die 

vooraf een broodje bestellen kunnen wel terecht in 

de Beach-club. 

 

 

Sportieve groeten namens de werkgroep Gezinssport West-Vlaanderen,  

Jaklien, Marleen, Eric, Guido, Johan en Ronald 


