
 
 

Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring 

Antwerpen geeft ons automatisch de toelating om foto’s, genomen 

tijdens deze activiteiten, te publiceren op onze website. Indien u hiermee 

niet akkoord gaat, gelieve ons hiervan telkens te verwittigen.  Dank voor 

uw begrip.  

 

este fietsliefhebber, 
 
Onze fietsvakantie in het hotel Nobis te Asten, Nederland, ligt nog vers in het geheugen. 
Tijd om vooruit te blikken op onze fietsvakantie 2023.  
 
We hebben gekozen voor België meer bepaald West Vlaanderen. In 2018 was het de regio 
Brugge die we verkend hebben, deze keer gaan we naar Bachten De Kupe.  
Deze regio ligt tussen de IJzer, de Belgische kust en de Franse grens. Eén van de gemeenten 
is Alveringem.  

En het is in Izenberge (deelgemeente van Alveringem)  dat wij verblijven in Hotel-Feestzaal 
“Hinterland”, Beauvoordestraat, 9, 8691 ALVERINGEM (www.hotelhinterland.be). 

Het hotel is de perfecte uitvalsbasis om de weidse landschappen te ontdekken, waarbij we 
ook Frans Vlaanderen gaan verkennen. Ook  onder andere Veurne, Nieuwpoort, Diksmuide, 
Poperinge en Westvleteren staan op het programma. 

Het hotel telt 22 kamers, en is exclusief voor ons voorbehouden gedurende de periode van 
de fietsvakantie. 

De fietsvakantie omvat een 4 daags arrangement (3 overnachtingen) van maandag 7 

augustus 2023 tot en met donderdag 10 augustus 2023. 

Aankomst in het hotel in de loop van maandagvoormiddag en eindigend op donderdagavond 

na het diner. 

Net zoals bij de vorige fietsvakanties voorzien we nu ook een optionele mogelijkheid van een 

voorafgaande en/of aansluitende overnachting met ontbijt. 

Voor deze fietsvakantie gaan we het aantal deelnemers beperken tot 40. Wacht dus niet te 

lang om in te schrijven! 

 

http://www.hotelhinterland.be/


 
Het arrangement: 

• 3x overnachting 

• 3x ontbijtbuffet 

• 4x 3-gangendiner 

• Welkomstdrankje 

• Lunchbuffet op maandagmiddag 

• 3x lunch onderweg  

• Gratis parking bij het hotel 

• Verblijfsbelasting 

• kamers zonder airco, met bad en/of douche, gratis WiFi, TV, telefoon, lift. 

• Afgesloten fietsenstalling ( exclusief voor onze deelnemers gereserveerd) met 

oplaadpunten e-bikes 

• Er wordt rekening gehouden met eventuele dieetwensen en/of voedselallergieën. 

Niet inbegrepen: 

- Dranken bij het diner en onderweg 

Prijs: 

• 395 euro per persoon op basis van een 2-persoonskamer 

• 3 singles kunnen mee aan dezelfde prijs (vanaf 4de single 423 euro per persoon) 

• Optionele voorafgaande nacht ( 6 op 7 augustus) en aansluitende nacht (10 op 11  

augustus) kost 48 € per persoon per nacht (kamer en ontbijt). Zelfde prijs voor 3 

singles. 

Ritten: 

• De eerste (halve) dag ongeveer 40 km 

• Dinsdag, woensdag, donderdag ongeveer 60 km. 

Inschrijven voor deze fietsvakantie doe je door het storten van een voorschot van 62,5  euro 

per persoon op rekening van de kring BE85 4097 5200 8106, vanaf 7 november 2022 en 

uiterlijk op 15 december 2022 

 Melding: FV 2023  eventueel: VO (voorafgaande overnachting) AO (aansluitende 

overnachting) + lidnummer. 

Bij twijfel mag je ook bellen met iemand van het fietsteam, of mail naar info@kbcpagant.be 

Lidnummer vergeten? Mail naar info@kbcpagant.be , en per kerende ontvang je antwoord. 

Alle praktische info wordt later aan de deelnemers bezorgd 

Met sportieve groeten van uw fietsteam:  

Marc Crauwels Johan De Bruecker Marc Govaers  Marc Vermant 

0486 12 60 07  0474 25 87 33  0479 89 57 61           0475 36 50 53 
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