
 

Wandelen met Nicole en Hugo  
 
 

Aan alle sportieve en jong(voelende) gepensioneerden!! 
 
Ja hoor! Het is ons weer eens gelukt om een prachtige wandeling klaar te stomen. Met de 
hulp van Luc Reynders hebben we ditmaal een beschermd natuurgebied verkend in het 
domein van de adellijke familie “De Merode” in Westerlo en omgeving. Een gebied met een 
opvallende verscheidenheid van landschappen, waar dichte bossen zich afwisselen met 
heidevlakten, uitgestrekte weiden en boerenakkers. Waarachtig een paradijs voor 
wandelaars!  
 
Je kan ook weer deelnemen aan een wandeling "op maat": in de voormiddag wandelen we 
6,5 km; in de namiddag is de afstand ongeveer 9 km. Dus, voor wat de totale afstand 
aangaat, ongeveer hetzelfde als vorige jaren. Vanzelfsprekend is je partner ook weer 
welkom.  
 

Wanneer? op maandag 7 mei 2018 
 

Samenkomst: om 9u45 op de “Grote Markt” te Westerlo. Parkeerplaats vind je 
in de Sint-Lambertusstraat naast het kerkhof (als je de Grote 
Markt verlaat in de richting van de kerk, draai je vóór de kerk 
linksaf) of op de parking van theaterzaal “De Krekke”, Sint-
Lambertusstraat 39. 

  
 

Dagindeling: 10u: start van de voormiddagwandeling van 6,5 km.  
±12u00 : broodjeslunch in taverne “Den Tramhalt”, Grote Markt 28 
±13u00 : start van de namiddagwandeling van 9 km.  

 ±16u30 : afsluiter in taverne “Den Tramhalt” 
 
Naar keuze kan je deelnemen 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. 
Indien je alleen aan de namiddag-wandeling deelneemt, kom je om 13u00 naar de “Grote Markt” 
te Westerlo.  
 
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 

of via de website van de Vriendenkring 
graag uiterlijk op vrijdag 4 mei. 

 
Wij rekenen eens te meer op een aantal enthousiaste oud-pidpanezen, om samen nog eens 
een deugddoende wandeldag te beleven! 
 

 

 

 

 

 

  


