
       Knokke-Heist, 08 mei 2022. 

De Riante Hinterlandroute 
De MG Car Club heeft de eer U uit te nodigen voor de Riante Polderlandroute aan de Oostkust.  

Per uitzondering hebben we gekozen voor een namiddagrit op zaterdag, zodat iedereen van heinde en 
ver en zonder haast aanwezig kan zijn tijdens de langste dagen van het jaar. 

De riante polderlandroute is een ware natuurexploratie “by MG-car”, afgewisseld met pittoreske 
dorpjes/steden waar het gezellig vertoeven is op de vele nostalgische terrasjes. Een rit (+ 100km) door 
de Zwinstreek en de zeepolders tussen Knokke-Heist en Damme.  Dorpjes als Oostkerke, Moerkerke, 
Lapscheure, Hoeke en Ramskapelle die jullie tot op heden onbekend leken, zullen in jullie geheugen 
bijblijven. 

Verzamelen geblazen op zaterdag vanaf 14uur in  

“De Groene Wandeling” 

Koolkersesteenweg 52, 8340 Oostkerke/Damme  GPS: 51.27802-3.28243. 

Om 14:30 wordt een lekkere kop koffie of thee aangeboden vergezeld van een vers gebakken 
pannenkoek! 

Voor de rit, met vrijblijvende tussenstops, beschikt men over ritboek volgens bolleke/pijl systeem. 
Desgewenst kan men op aanvraag het Roadbook ook in GPX of KML versie verkrijgen, zodat men de 
routing kan inlezen in GPS of Smartphone. 

Vanaf 18u30 wordt men terug verwacht in de Groene Wandeling voor drink aangeboden door de club.  
Om 19:00 schuif je aan voor een lekkere koude schotel met vis en vlees gerechtjes met groentjes en 
frietjes.  Hier is de drank NIET  inbegrepen!!  Ter plaatse zelf te betalen. 

De Groene Wandeling is gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de A11 en aldus vlot bereikbaar, 
zowel voor aankomst als vertrek huiswaarts. 

Deze rit kan men beleven voor de prijs van 38,00€ p/p (milieubijdrage incluis). Niet-leden kunnen 
eenmalig deelnemen aan 43€ p/p. Wie het Roadbook in GPX of KML wenst te verkrijgen is het 
aangewezen dit ook bij betaling te vermelden samen met het email adres. 

Betalingen verwachten we op rekening: D & N-MG organisatie  BE34 9734 2995 8190 

Uiterste datum van inschrijving => 29 mei 2022 <=. Na 5 juni kunnen we geen annulaties verwerken! 

Nelly, Daniel & Co beloven jullie alvast een exclusieve MG-beleving aan de Oostkust. 


