
Nieuwe datum voor de Noordzeecruise: 

Ontdek de windmolenparken op zee met KWB op zondag 26 september 2021 

Ons klimaat en de daarbij horende alternatieve energiemaatregelen zijn niet uit het nieuws weg te 
denken en windenergie is een deel van de oplossing. 

Kwb organiseert daarom een Noordzeecruise die ons een gans 
andere kijk geeft op onze 11de provincie, de Noordzee en 
windenergie. Gedurende de 5u durende vaart dompelt een gids 
ons onder van kustvaart en havensignalisatie, over diverse boeien 
en bakens, naar exploratie van mariene vogels en zeezoogdieren 
tot het kruisen van de internationale scheepvaartroute. Relax en 
geniet van de gezonde zeelucht. Het eindpunt is het 
windmolenpark op de Thorntonbank, zo’n 30km buiten de kustlijn. 
Een unieke ervaring! 

Wat nemen we mee: een lunchpakket voor ’s middags, warme kledij en een regenvest en uiteraard 
een fototoestel/verrekijker, een reispilletje voorzien wij wel. Aan boord is een bar aanwezig om 
drankjes te kopen. 

Wij hebben van de ingeschrevenen al de nodige gegevens ontvangen voor de rederij; 
vergeet ook je mondmasker niet en jullie Covid Safe Ticket. 

 

 

Na de cruise rijden we naar het domein Raversyde waar de 
geïnteresseerden een bezoek kunnen brengen aan de 
Atlantikwall. 
Tenslotte eindigen we onze uitstap in restaurant Plado waar 
een buffet voorzien is met voorgerechten, soep, hoofdschotel(s) 
en desserten met drank aan tafel inbegrepen! 

Om de kostprijs binnen de perken te houden wordt de prijs van 
de autobus niet doorgerekend en betaalt door KWB! 

Praktisch 

● Vertrek om 7u stipt op de parking van het SVI, Pachthofstraat te Gijzegem met een autocar 
● Inschepen in Oostende om 8.30u voor een 5-uur durende cruise 
● Voor wie het wenst in de namiddag bezoek Atlantikwall (+6€ en 1,5u) 
● Buffet om 18u in restaurant Plado 

● Terug in Gijzegem uiterlijk 21u 

Kostprijs: 69€ voor KWB-leden, niet-leden betalen 75€ en zijn niet verzekerd.   
Bedrag te storten op de KWB-rekening BE27 0013 9209 3173. 

Jullie betaalden al. 

Het KWB-bestuur. 


