 Wandelen met Nicole en Hugo 
Aan alle sportieve en jong(voelende) gepensioneerden!!
Weet je nog hoe leuk de wandeling vorig jaar was? Herinner je je nog het hartelijke
weerzien van de oud-collega’s die je al lang niet meer had ontmoet? En de gezellige babbel
onderweg? Wat deed het deugd om nog eens goed bij te praten! Had je er ook de smaak
van te pakken? Heb je nog eens zin in een dagje sportieve ontspanning, samen met oudcollega's???
Voor ons was het in ieder geval voor herhaling vatbaar. Tijdens de voorbije maanden
hebben we, in samenwerking met Jef Malfait, nog eens een juweeltje van een wandeling in
mekaar gestoken. Ook deze keer gaat de tocht doorheen de “Kempense Heuvelrug”, maar
ditmaal in Kasterlee.
Net zoals vorig jaar kan je deelnemen aan een wandeling "op maat", in de prachtige
natuur van de Kempense bossen, midden in onze provincie en toch voor velen een
ongekend gebied, waar reeën zich nog thuis voelen. Vanzelfsprekend is je partner ook weer
welkom.
Wanneer?

: op maandag 29 april 2013

Samenkomst : om 9u15 op de parking van camping “Floreal”,
Herentalsesteenweg 64 te Lichtaart
Dagindeling : 09u30 : start wandeling van ±9 km. (vlakke wandeling, weinig hellingen)
±12u30 : lunch in taverne “Koningsbos” te Kasterlee. Aan de ingeschreven
deelnemers sturen we per e-mail een overzicht van de keuze aan snacks zodat
we op voorhand kunnen bestellen.
± 13u30 : start wandeling van ±7,5 km. (in het heuvelachtige gebied van
“De Hoge Mouw”)
± 16u00 : afsluiter in taverne "Koningsbos".
Naar keuze kan deelgenomen worden aan één wandeling (voor- óf namiddag) of aan beide
wandelingen. Voorzie je van degelijk schoeisel en voldoende frisdrank voor onderweg. Indien je
alleen aan de namiddag-wandeling deelneemt, kom je om 13u30 naar de parking van taverne
“Koningsbos”, Koningshof 9 te Kasterlee. (Adres op GPS: Goor 23 te Kasterlee).
Inschrijving : bij Hugo Renap, tel. 03/484 40 26; 0476/93 65 25; hugo.renap@skynet.be
of Nicole Heyselberghs, tel. 03/485 71 36; 0479/97 35 78;
nicole.heyselberghs@skynet.be
graag uiterlijk op donderdag 25 april.
Wij hopen natuurlijk op een aantal enthousiaste oud-pidpanezen, om samen een
deugddoende dag te beleven!

