
 

 

Kapelle-op-den-Bos, 05.02.2023 

 

 

“Van Ganzenpoot tot IJzer-bron” 

 

 

  
 

 

Beste Smartliefhebbers, 

 

Het bestuur nodigt jullie graag uit voor de rondrit van 19.02.2023 over een afstand van ca 100 km, 

georganiseerd door Danny en  Veerle. Aangezien we met adressen en coordinaten werken is het 

gebruik van GPS noodzakelijk. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

08.30 u – 09.00 u: Samenkomst op de parking Kaai aan de vismijn in Nieuwpoort Stad 

   N 51°08’02” – O 2°45’02” 

 

09.00 u – 10.15 u: Ontvangst met hartig uitgebreid ontbijt 

   ’t Sneukelhuisje, Astridlaan 3, 8620 Nieuwpoort 

    

10.30 u – 11.30 u: Informatie Bezoekerscentrum Westfront, Kustweg 2, 8620 Nieuwpoort 

    

11.30 u – 12.00 u: Start rondrit met diverse historische bezienswaardigheden en pittoreske 

stopplaatsen tot aan de bron van de rivier de Ijzer te Buysscheure, Frankrijk 

 

16.00 u – 16.30 u:  Aankomst en bezoek bron van de Ijzer, Popelier Straete 946, F-59285 

Buysscheure 

    



16.30 u – 17.00 u: Aankomst bij Estaminet Kasteelhof, Rue Saint-Nicolas 8, F-59670 Cassel voor 

de afscheidsdrink en het nuttigen van een avondmaaltijd volgens 

onderstaande keuzemogelijkheden 

  

Praktische info: 

 

Avondmaaltijd: Keuzemogelijkheden hoofdgerecht, telkens inclusief frieten en salade:  

    A: Tarte feuilleté met 3 kazen (vegetarisch) 

    B: Koude visschotel 

    C: Stoofvlees 

    D: Potjesvlees 

   Keuzemogelijkheden dessert: 

    1: Crème brulée 

    2: Tarte à la bière et cassonade 

    3: Gâteau maison avec méringue et boule de glace 

 

Deelnameprijs:   EUR 58.00 per volwassene,  

EUR 30.00 voor kinderen tot 12 jaar  

Inbegrepen: roadbook, hartig uitgebreid ontbijt, toegangsticket Westfront, 

avondmaaltijd hoofdgerecht en dessert, inclusief consumptie en koffie. 

Afscheidsdrink wordt aangeboden door smart-club.be. Tevens financiële 

tegemoetkoming door Fiscal First als sponsor voor deze rondrit. 

  
Niet-leden zijn ook welkom. De filosofie van de club is echter dat dit slechts 1x kan mits betaling van 

EUR 10.00 extra inschrijvingsgeld per persoon voor het evenement bij wijze van kennismaking. Bij 

beslissing tot lid worden van smart-club.be wordt dit extra inschrijvingsgeld verrekend met het lidgeld 

voor 2023 (bijvoorbeeld: 2 personen extra bijdrage EUR 20.00, lidgeld 2023 bedraagt EUR 25.00, bij 

te betalen EUR 5.00 om lid te worden).  

 

Inschrijvingen:  via mail aan info@smart-club.be met opgave van het aantal deelnemers en 

uw keuze voor de maaltijd en  

door betaling op de clubrekening BE77 1030 4346 3142.  

Inschrijven kan tot en met 11 februari 2023.  

 

Wij hopen jullie talrijk te mogen ontmoeten ! 

Bestuur smart-club.be 

 

 

 

 

 


