
Probus Westkust Iserae Portus  
nodigt Probus-vakantiegangers uit  

op een uniek netwerkmoment. 
 

De Westkust, vakantiebestemming bij uitstek. 

 
Van De Panne tot Nieuwpoort strekt zich één van de mooiste en drukst bezochte 

toeristische zones van ons land uit: de Westkust. De helft van de woningen behoort 

toe aan “aangespoelden” en in de zomermaanden mengen Vlamingen, Brusselaars 

en Walen zich onder elkaar om, voor een paar weken, kusttoeristen te worden. Velen 

hebben er een tweede verblijf… 

Daar zijn ook een aanzienlijk aantal Probians bij die van ons aangename en zonnige 

microklimaat willen genieten. 

Een beperkte navraag op de Nationale Dag leerde ons dat vele leden geïnteresseerd 

zijn om die momenten van ontspanning aan de Westkust ook met andere Probians te 

delen. Om in een vrij en los kader, zonder verplichtingen of bijzondere activiteiten, 

andere Probians te ontmoeten, vriendschappen te onderhouden of nieuwe vrienden 

te maken. 

Vandaag ontbreekt er ons een kader waarbinnen dit zou kunnen gebeuren. 

Probus Westkust Iserae Portus wil verbinden. 
 

Onze club wil het initiatief nemen om zo’n kader te scheppen.  

Wij hebben een prachtige locatie gereserveerd waar we met enkelen of met velen 

kunnen samenkomen: de Golf Ter Hille in Koksijde/Oostduinkerke. Dit is ook de 

normale vergaderruimte van onze club. De mooie orangerie beschermt ons tegen 

minder goed weer, de uitgebreide terrassen zorgen voor een zomerse omgeving.  

We willen deze ontmoeting houden tijdens het hoogseizoen, als er veel Probians in 

onze contreien verblijven. En op een weekdag, om toch comfortabel te kunnen 

genieten. 

Het programma is eenvoudig: Vlaamse, Brusselse en Waalse leden (en hun partner) 

komen samen rond een drink om te netwerken en elkaar beter te leren kennen. 

Gewoon voor een paar uur. Wij Probians  zijn het centrum van het gebeuren. Onze 

club zal er uiteraard alles aan doen om u het netwerken makkelijk te maken. 

Is het gebeuren succesvol en naar de smaak van de deelnemers, dan zullen we het 

initiatief volgend jaar herhalen. 

 



Als je er bij wil zijn. 
 

Wij willen het eenvoudig houden. Geen voordrachten, optredens of presentaties. Wel 

open deuren, makkelijk contact leggen met anderen, gezellig keuvelen. Om 

praktische redenen is uw inschrijving wel nodig. We vragen een deelname van 

10.00€ per deelnemend Probuslid (inclusief partner) om de kosten te dekken. Verder 

zullen we met consumptiebonnetjes werken waarbij een drankje en een hapje 

kunnen besteld (en getrakteerd!) worden.  

U kan inschrijven door 10.00€ te storten met vermelding van uw club, uw naam en 

naam van de vergezellende partner. De inschrijvingen worden afgesloten op 1 juli. 

We zullen, via email, de voorzitter en secretaris van alle Belgische clubs regelmatig 

op de hoogte houden van de inschrijvingen.  

 

Open uw agenda. 
 

Als u in De Panne, Koksijde, Veurne, Nieuwpoort of Middelkerke verblijft tijdens de 

tweede helft van augustus 2020, of gewoon in de buurt bent, dan verwelkomen we u 

graag op onze  

 

Westkust Iserae Portus 

 Probian Seaside Summer Event 

 

Op 20 augustus 2020. 

In de orangerie en terrassen van Golf Ter Hille te Koksijde/Odk. 

Van 16 00 tot 18 00 uur. 

Voor Probusleden en hun Partner. 

 

Schrijf snel in door 10.00€ te storten op rekening BE34 0018 1725 5590 van Probus 

Westkust Iserae Portus bij BNPParibasFortis met vermelding van uw clubnaam, uw 

naam en de naam van uw vergezellende partner.  

We kijken er naar uit u te ontmoeten. 

 


