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Wandel – Fotozoektocht
Zaterdag 2 maart 2019
Voor deze activiteit trekken we met z’n allen naar
Geraardsbergen. Al wandelend nemen we de
natuur en omgeving van dit prachtige wandelgebied
in de Vlaamse Ardennen in ons op. Over een
afstand van ongeveer 14 kilometer ontdekken we
de mooiste plekjes aan de hand van een
fotozoektocht, waarbij we de uitdaging aangaan om
alle foto’s in een chronologische volgorde te
rangschikken. We trekken door de weidse natuur
en via het mooie Pajottenland beklimmen we de
immer zo bekende “bosberg”.
Wielerfanaten
herkennen deze helling wellicht uit de klassieker
“De Ronde van Vlaanderen”. Ga jij samen met ons
de uitdaging aan om zoveel mogelijk foto’s in de juiste volgorde te plaatsen ? Misschien
word jij dan wel de gelukkige winnaar van een leuke attentie !
Om 18 uur sluiten we het officiële gedeelte van deze activiteit af en trekken we met zij
die willen naar restaurant “Restoga” op het domein De Gavers om de verbrandde
calorieën weer aan te vullen.

Afspraak
Zaterdag 2 maart – 13u00
Grote parking Domein De Gavers
Onkerzelestraat 315 – 9500 Geraardsbergen
Wie met de wagen komt, kan die parkeren op de grote parking van Domein De Gavers.
Treinreizigers sporen naar het station van Geraardsbergen. Daar aangekomen nemen
jullie buslijn 87 (Geraardsbergen – Aspelaere - Aalst) tot de halte Onkerzele Kampstraat
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Meebrengen
Gepaste kledij (regenkledij bij slecht weer)
Bij voorkeur stevige, waterdichte wandelschoenen
Drankje en versnapering voor onderweg (er is geen tussenstop voorzien)
Klein geld om je drank en evt. dessert in het restaurant te betalen

Inschrijven
Inschrijven doe je door voor 20 februari 2019 het bedrag van je menukeuze over te
schrijven naar rekeningnummer BE 65 3631 1331 1396 (BIC BBRUBEBB), op naam van
“Soltero”, met vermelding “ACT/Wandelfotozoektocht/GSM-nummer”.
Stuur
vervolgens ook even een mail naar Christophe.Leon@telenet.be met je menukeuze, dan
zorgen wij dat jouw bestelling aan het restaurant doorgegeven wordt.
De wandel-fotozoektocht is GRATIS ! Drank en evt dessert reken je cash af ter plaatse.

Menukaart restaurant Restoga
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Organisator – Bijkomende info
Christophe Leon - (0472)31 96 34 – Christophe.Leon@telenet.be

