
 Welkom in Cadzand!

Voor onze laatste wandelzoektocht trekken we naar Zeeuws Vlanderen. We vertrekken 
net over de grens in Cadzand-Bad aan het strandpaviljoen de Zeemeeuw en wandelen 
via het strand richting verdronken Zwarte Polder, tot het strandpaviljoen DOK14.

Na een hapje en een drankje kunnen jullie dan terugkeren naar het vertrekpunt.

Hebben jullie er zin in? De bedoeling is dat jullie de wandeling volgen zoals hieronder beschreven. Tijdens de 
wandeling zullen jullie de 12 foto’s tegenkomen die we hierna tonen. Je plaatst de foto’s in de juiste volgorde 
en stuur die reeks getallen , samen met jullie foto, via het formulier op onze site. Inzenden kan tot 31 januari 
2022.
OPGELET: alle foto’s plaatsen van het vertrekpunt tot DOK14.
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 Wandel ... zoek ... en win!
De herfst is in het land, ideaal weer om er 
eens met de viervoeter op uit te trekken.

In onze vorige magazines zijn er al vier zoektochten 
verschenen. Deelnemen aan onze zoektochten 
kan tot eind eind januari 2022. De prijzen zullen 
dan uitgereikt worden op onze Algemene Leden 
Vergadering in 2022.

Wat kan je winnen? We voorzien per wandeltocht 
een bon van 30€ en eentje van 20€ van Tom&Co. 
Let wel op, onze allereerste wandelzoektocht (de 
Galloway wandelroute) valt buiten de prijzen, maar 
niet getreurd, deelnemen is belangrijker dan winnen.

Inzendingeng versturen via het formulier op onze 
website, www.grcb.be

Ook in dit magazine staat er een nieuwe 
wandezoektocht, dit keer zijn we richting Zeeuws 
Vlaanderen, net over de grens vertrekken we in 
Cadzand-Bad.

Wij hebben er alvast van genoten, dus we hopen dat 
jullie ook eens de wandelschoenen aantrekken en 
eens lekker gaan uitwaaien op het strand.

Hans.
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Parkeren aan de parking “Parkeerplaats Strand”, vertrek wandeling strandpaviljoen “De Zeemeeuw”.

Wandelen langs het strand van strandpaviljoen “De Zeemeeuw” tot strandpaviljoen “Dok14” en terug


