 Wandelen met Nicole en Hugo 
Aan alle sportieve en jong(voelende) gepensioneerden!!
Tijdens de voorbije maanden hebben Nicole en Hugo de stapschoenen nog eens
aangetrokken en een pracht van een wandeling uitgestippeld. Ditmaal hebben we ons
gericht op de landelijke omgeving van Vorselaar, waar natuurreservaten naadloos overgaan
in de woonzone aan de rand van een rustig dorp.
Net zoals vorig jaar is het een vlakke wandeling en geen parcours met beklimmingen. Je kan
ook weer deelnemen aan een wandeling "op maat", doorheen de prachtige natuur van de
Kempen. Vanzelfsprekend is je partner ook weer welkom.
Wanneer?

op maandag 27 april 2015

Samenkomst: om 9u15 op de parking van “Gasthof De Roskam”,

Vispluk 75 te Vorselaar
Dagindeling: 09u30 : start wandeling van 9 km. (door het natuurreservaat “Lovenhoek”)
±12u30 : broodjesmaaltijd in “Gasthof De Roskam”.
±13u30 : start wandeling van 10,4 of 7,4km naar keuze (door de Visbeekvallei)
±16u30 : afsluiter in “Gasthof De Roskam”
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. Nuttig om
mee te brengen: fluo-jasje en een plastiek zakje om op te gaan zitten, want de zitbanken onderweg
zijn niet allemaal even proper.
Indien je alleen aan de namiddag-wandeling deelneemt, kom je om 13u30 (of om 12u30 als je de
broodjesmaaltijd wilt gebruiken) naar de parking van “Gasthof De Roskam”.
Omdat de namiddagwandeling voor iedereen “plezant moet blijven” hebben we een inkorting
voorzien. Deelnemers die graag de verkorte wandeling meedoen, rijden eerst met de wagen 1,5
km. tot het einde van een berijdbare zandweg.
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 23 april.
Belangrijk: We moeten op voorhand doorgeven hoeveel personen deelnemen aan de
broodjesmaaltijd. Wie de broodjesmaaltijd gebruikt wordt daarom verzocht, uiterlijk op dinsdag
21 april, het bedrag van 9€ over te schrijven op volgende bankrekening:
- IBAN: BE914082 0030 6176
- BIC: KREDBEBB
- op naam van Hugo Renap
Wij rekenen weer eens op een aantal enthousiaste oud-pidpanezen, om samen nog eens een
deugddoende wandeldag te beleven!

