
Lions Club Damme-Zwin  

Organiseert op PAASMAANDAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wandelen, fietsen, zoeken, smullen… 

in en rond het Zwin 

13 april 2020 

 

 

#LIONSFIGHTDIABETES  

Deze fundraising staat in het teken van Diabetes 

Diabetes is een belangrijke oorzaak van hart- en vaatziekten, 
blindheid, nierfalen en amputatie van de onderste ledematen. 
Verwacht wordt dat het wereldwijd tegen 2045 629 miljoen 
volwassenen treft… 

Lions Clubs International wil daar iets aan doen!  
 
Lions Clubs over de hele wereld steunen het ambitieuze project 
in samenwerking met de Internationale Diabetes Federatie (IDF) 
en de Diabetesliga om 1 miljoen mensen te screenen op type 2 
diabetes.  
 

Ook Lions Club Damme-Zwin draagt haar steentje bij om, 

naast haar andere sociale doelen, ook hiervoor fondsen te 
verzamelen, zodat, zowel regionaal als wereldwijd, zoveel 
mogelijk mensen gescreend kunnen worden. 
 

We Serve! 

 

FORMULES  

- Early Birds Tour  15€/pp  

Natuurwandeling met gids doorheen het Zwin natuurpark 

Aanmelden vanaf 7:00 aan het Lionspaviljoen 

vertrek stipt 7:30  Duur: +/- 2u 

 

- Biking Birds Tour 15€/pp  

Fietstocht rondom het Zwin, met leuke tussenstops 

Aanmelden vanaf 8:00 aan het Lionspaviljoen 

Vertrek 28km (+/- 3u) om 8:00 en 15km om 9:00 (+/- 1,5u) 

 

- Qu’EGGstttt! 15€/pp | kids -12 jaar 8€/pp 

Begeleide Eierenzoektocht in het Zwin, met gids 

Aanmelden vanaf 8:00 aan het Lionspaviljoen 

Duur: +/- 1u 

 

- Sympathizers  steunkaart 10€/pp 

Biketour zonder gids, met inbegrip van 2 drankbonnen  

Aankopen via de leden van LC Damme-Zwin of aan het Lionspaviljoen 

 

- BrEGGfast 15€/pp 

Uitgebreide Paasbrunch van 9:00 tot 12:00 

INSCHRIJVINGSFORMULIER  

Vooraf inschrijven verplicht vóór 31 maart 2020 naar 

sylvie.louagie@gmail.com 

 

NAAM ………………………………………………………… ………           .  

ADRES ………………………………………………………………           … .  

E-MAIL ……………………………………………………………           ……. 

TEL ………………………………………………………………           …       . 

 

WE RESERVEREN  

 ……………X Early Birds Tour 15€ /pp  

 ……………X Biking Birds Tour 15€ /pp (fiets niet inbegrepen) 

 …………… X Qu’EGGssst! 15 €/pp  

 …………… X Sympathizers steunkaart 10€ /pp 

 …………… X BrEGGfast 15€ /pp  

Animaties, workshops en slotmoment voor alle 

deelnemers!  

Parking Zwin 5€/dag, mits aankoop Lionsformules 

 

TOTAAL ……………………….                                 € 

BETALING   Cash    via overschrijving  

Rek. BE30 1030 4055 9711        met vermelding naam + aantal 

 

 

 
Niet op de openbare weg gooien 

VU Lionsclub Damme-Zwin vzw – Voorzitter Jens Adam 



Met dank aan 

 

     

 

 

Onze sponsors 2019-2020  

     

  

     

      

   

  

  

  

 

        

 

 

    

 

    

 

 

Paul Vanderhaeghen  uit sympathie 

Annelies Vanquathem & Francis Moeykens 

uit sympathie 

www.lionsclubdammezwin.org 

Engelstraat 237                                                                                           Industriestraat 42A 

8480 Ichtegem                                                                                            8480 Ichtegem 

         

www.sylvielouagie.com                                                           www.hollevoetkristof.com 


