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 UITNODIGING WANDELING DAMME OP 12.08.2021 

 

  

  

Ten noordoosten van Brugge ligt het bevallige DAMME. 

Tot de verzanding van het Zwin was dit middeleeuws stadje de overslaghaven 
van Brugge! Via de Damse vaart, zonder twijfel 1 van ’s lands mooiste stukjes 
natuur, rijd je in rechte lijn naar het Uilenspiegelstadje! 

De Damse vaart wordt dan ook omzoomd door prachtige populieren van soms 
méér dan 100 jaar oud. Hun kromgewaaide stammen zorgen voor een 
betoverend decor. Een ervaring, die je ook vanaf het water kan beleven: de 
nostalgische raderboot Lamme Goedzak vaart in stijl en tegen een gezapig 
tempo heen en weer tussen Damme en de Brugse Noorweegse Kaai. 

Deze idyllische stad heeft heel wat troeven : historische monumenten, 
recreatiemogelijkheden, fiets-en wandelroutes, musea, cultuur, culinair… 
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Onze wandeling – niet te lang - zal aan een gezapig, aangepast tempo worden 
gehouden en er zal tijdig worden gestopt zoals bvb bij deze rustplaats 

                

Iedereen, ook gebruikers van rolstoelen, rollators, zuurstoftransporters kunnen 
mee (behalve op het onverharde pad indien het fel zou geregend hebben). 

Achteraf kunnen we nog even bij een rustige babbel gezellig nakaarten over 
deze wandeling in Brasserie Uilenspiegel 
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Nog even samengevat : 

We verwachten jullie op donderdag 12 augustus  om 14:00 op deze parking 

   

Onze wandeling vertrekt hier en zal geleid worden door Guido Van Poucke, 
onze lotgenoot. Het is Guido die deze prachtige wandeling organiseert en ons 
ook zal begeleiden!   

Schrijf u in op het gebruikelijke e-mail adres van onze vzw : info@copdvzw.be 
De inschrijvingen worden ten laatste afgesloten op 31.07.2021 

Indien u meer inlichtingen wenst, bel even naar 0479 /998386 

 

TOT DAN!    HET COPDVZW – TEAM 


