
 

                                           Mee stappen voor MS in Nieuwpoort 

              Heel wat studies tonen aan dat wandelen gezond is voor je hart, bloedvaten, cholesterol, 

botten en spieren, gewicht en geheugen. Zelfs je humeur wordt er beter van. reden genoeg om 

naar buiten te komen. Maar wij hebben nog een extra reden: wij gaan wandelen om nog meer 

wetenschappelijk onderzoek naar MS te kunnen doen. 

Op zondag 9 juni 2019 organiseren wandelclub Buencamino, Zorgverblijf Ter Duinen, Stad 

Nieuwpoort en MS-Liga Vlaanderen vzw een prachtige wandelnamiddag. Er is 

keuze tussen verschillende afstanden. Er is een rolstoeltoegankelijke wandeling. 

Vanaf 7.00 uur is iedereen welkom in het Zorgverblijf Ter Duinen in Nieuwpoort. 

Inschrijven kan tot 15.00 uur 

Deelnameprijs 2.50 euro of 2.10 euro lid wandelvereniging ter plaatse te betalen 

(drankje, stuk fruit inbegrepen). Mogelijkheid tot middagmaal tegen 

democratische prijs.  

Maar het Pinksterweekend 2019 kan nog  veel specialer worden! 

Je gaat niet alleen stappen voor MS in Nieuwpoort, je maakt er ook een ontspannend weekend 

van. 

Het Zorgverblijf Ter duinen biedt daarvoor een leuke verblijfsformule 

aan: 

Zaterdag 8 juni 2019 

- Aankomst op zaterdagnamiddag 

vanaf 14.00 uur. 

- Ontvangst met koffie en gebak. 

- ’s Avond een lekker feestmaaltijd met 1 glas wijn:  

- cava/fruitsap met amuse 

- voorgerecht  

- hoofdgerecht buffet vis en vlees 

- dessert 

- Mogelijkheid om ontspannend optreden bij te wonen – 1 gratis consumptie 

Zondag 9 juni 2019: ontbijt, middagmaal en avondmaal in buffetvorm + deelname aan de 

wandeling 

Maandag 10 juni 2019: ontbijt en middagmaal in buffetvorm  

Kamer is beschikbaar tot 10.00 uur – mogelijkheid tot plaatsen koffer in bergruimte 

Deelnamegeld: 165 euro pp (voor lid van MS-Liga Vlaanderen)- partner kan meekomen aan 

dezelfde prijs. Optie éénpersoonskamer: + 30 euro voor de 2 nachten 

Er staat altijd water op tafel, per maaltijd is  er 1 ander drankje voorzien. 

Maak gebruik van deze unieke kans, kom naar zee en wandel mee! Inschrijven kan via 

www.ms-vlaanderen.be ‘activiteiten’ of via mail naar project.coordinator@ms-

vlaanderen.be. Indien vragen bel of mail naar Katrien Tytgat, projectcoördinator MS-Liga 

Vlaanderen 0477 42 54 29.  
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