
Th e Cr y st a l  Sh ip
Ku n st r ou t e in  d e St ad

Op zaterdag 09 september 2017 organiseert de "Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen vzw" een 
wandeling voor het goede doel, met als thema "The Crystal Ship - Kunstroute in de Stad". Ons lid Chantal 
Denblijden is voorzitter van deze vereniging. De lymfklierkankervereniging Vlaanderen is een 
lotgenotengroep voor mensen met de ziekte van Hodgkin of het non-Hodgkinlymfoom, hun partners en 
familie.
Deze wandeling volgt de kunstroute "The Crystal Ship" het grootste festival in Europa rond kunst in de 
openbare ruimte. Wereldbekende artiesten, zowel nationale als internationale kunstenaars, creëerden 
ondertussen een 40-tal gigantische muurschilderijen en fantastische kunstinterventies in Oostende.  Al 
deze werken vormen samen een artistiek parcours in de stad Oostende. Voor de deelnemers aan de 
wandeling is het een unieke kans om veel van deze kunstwerken te bewonderen.

Als wandelvereniging steunen wij uiteraard ons lid Chantal Denblijden en haar vereniging. Wij roepen dan 
ook onze leden op om deel te nemen aan deze wandeling voor het goede doel.
De wandeling gaat door op zaterdag 09 september 2017 en start om 13.00 uur ter hoogte van de 
polyvalente zaal 't Bosjoenk gelegen te 8400 Oostende, Zinnialaan, nr 1.
De afstand van deze wandeling, die een groepswandeling is,  bedraagt ongeveer 12 kilometer met 
onderweg enkele rustposten. Na de wandeling biedt de Lymfklierkanker Vereniging Vlaanderen de 
wandelaars de mogelijkheid om in het Bosjoenk een hapje te eten. Er wordt gezorgd voor een “zwientje 
aan het spit”

Deelnemen aan de Crystal Ship Walk kan door betaling van 5 € per persoon aan de start. 

Voor deze 5 € kan iedere wandelaar bij de start bovendien een gok wagen op de tijd die wandelaars 

nodig hebben om de Belgian Coast Walk af te stappen die dezelfde dag georganiseerd wordt door onze 

zustervereniging de MDSContactgroep. 

Daarbij wordt de Belgische kustlijn +/- 66km door 2 teams afgewandeld die elkaar om de 5 km afwisselen. 

Een eerste team vertrekt ‘s morgens om 8 uur aan de Franse grenspaal in Bray-Dunes en wandelt langs 

het strand richting Oostende. Een tweede team vertrekt op hetzelfde moment uit Knokke richting 

Oostende. 

Wie het dichtst bij de werkelijke tijd zit die door de bestuursleden van de MDSContactgroep opgenomen 

zal worden kan een mooie prijs winnen. 

Wie wenst deel te nemen aan de maaltijd na de wandeling kan dit via mail doorgeven op volgend E-
mailadres:  chantaldenblijden.lvv@gmail.com  met  vermelding van het  aantal personen  of telefonisch  
op  het  nummer     
059 23 85 65 of GSM 0486 44 84 82. Meer inlichtingen kunnen bekomen worden op hetzelfde 
telefoonnummer.
Deelname aan het eten kost 15 € per persoon, deze kunnen overgeschreven worden op de rekening van 

LVV met nummer BE72 7765 9212 8416 BIC: GKCCBEBB. 

Inschrijvingen voor het “zwientje aan het spit” dienen te gebeuren voor 1 september en zijn pas geldig na 

storting.
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