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7EVENTIENDE EDITIE

ZUIENKERKE 2014

ZUIENKERKE • HOUTAVE • MEETKERKE • NIEUWMUNSTER

Het parcours van 25km leidt u langs
de mooiste plekjes van Zuienkerke.
In en rond de 10 locaties ontdek je
een breed scala van kunstwerken
uit allerlei disciplines.
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Maak van de kunstroute een nog leukere daguitstap
met het Polderarrangement Het vlakke land
Dit is een dagfietstocht die start om 10u00 in het gemeentehuis (mapje afhalen) met 5 sneukelhaltes
(koffie, aperitief, boterham met hesp of kaas, koffie met stuk taart en een trappist) aangeboden op
verschillende locaties voor slechts €15. U start en eindigt uw tocht in Zuienkerke-dorp en doorkruist
op uw tocht de vier deelgemeenten. De documentatiemap helpt u verder op weg.
Er zijn vijf stopplaatsen, de zogenoemde “sneukelhaltes”.
10.00u Mapje ophalen
10.15u Koffie of thee
11.30u Een aperitief
12.45u Een belegde boterham met groentegarnituur
14.30u taart met koffie of thee
16.30u Bruine trappist van ‘t vat
en... samen nog genieten van
een typisch gerecht of van ware gastronomie???

Prijsinformatie
De som van €15 ligt lager dan de geafficheerde
prijzen, door de samenwerking van het gemeentebestuur en VVV met de deelnemende
horecazaken.
Kinderen jonger dan twaalf jaar betalen hun
verbruik rechtstreeks in de diverse haltes.

Reserveren verplicht
T 050 43 20 50
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3 KONINGEN
Kerkhofstraat 37
8377 Houtave

PRAKTISCHE INFO
¬ In elk van de 4 dorpskernen vindt u
ruimschoots parkeergelegenheid.
¬ De lusvormige route (zie ook plannetje)
is met bordjes aangeduid.
¬ Op het volgende adres kunt u fietsen huren.
Vooraf reserveren is de boodschap!
De jaarlijkse Zuienkerkse kunstroute is
een initiatief van de gemeentelijke Cultuurraad.
De Cultuurraad staat ook in voor de volgende activiteiten
• Houtave Kunstdorp - tweejaarlijks
• 11-juliviering
• Cultuurcafé

ORGANISATIE CULTUURRAAD ZUIENKERKE

De Spaak
Dieter Vanhoorenweder
Westernieuwweg Noord 11
8377 Houtave
T 0472 719 972
W www.despaak.be

Contactadres Cultuurraad
Kerkstraat 17
8377 Zuienkerke
T 050/43 20 50
E annie.allemeesch@zuienkerke.be
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