
Uitnodiging  Buurtcomité Meybroek-Ten Hove-Heerveld-E. Droogmans  Oktober 2012 

wandelwandelwandelwandel---- en fietstochten fietstochten fietstochten fietstocht

Net zoals de vorige jaren organiseren we ook nu een buurtwandeling door 

de ons omringende bossen en weilanden, dus geen vlakke of droge 

paden, waarvan een gedeelte uitzonderlijk toegankelijk is: 5km in het 

gekende Herckenrode bos of 9km tot in de Hel van Kermt wat een nieuwe 

route is.  Ook dit jaar is er een fietstocht van ca20km over wegen in de 

mooie, onmiddellijke omgeving (die u misschien nog niet kende), die deze 

keer onder begeleiding stipt om 13u30 vertrekt.                                                                   

Op de inmiddels legendarische plaats in het bos, maar dit jaar ook in de 

'Hel', zal er weer jenever, frisdrank of wat warms geschonken worden 

samen met een niet te missen gezellige ambiance.

Originele foto's daarvan zijn nog steeds welkom! Sturen naar meybroekgazetje@telenet.be 

pannenkoekenpannenkoekenpannenkoekenpannenkoeken

Vanaf 13u  tot in de (zeer) late namiddag worden er heerlijke 

pannenkoeken geserveerd in het jeugdlokaal. Iedereen is daar van harte 

welkom, dus ook de niet-wandelaars en -fietsers. 

Terwijl de ouders wat kunnen bijpraten en genieten van een koffie of een 

lekker biertje, kunnen de kinderen er tekenen en kleuren. 

)    

wat moet U wetenwat moet U wetenwat moet U wetenwat moet U weten

> ook niet-buurtbewoners zijn welkom

> vertrek wandeling vanaf 13u , laatste vertrek 15u

> vertrek en aankomst aan het jeugdcentrum> vertrek en aankomst aan het jeugdcentrum> vertrek en aankomst aan het jeugdcentrum> vertrek en aankomst aan het jeugdcentrum

3 > prijs voor een dubbele pannenkoek met koffie is €3.5

3 > liefst inschrijven voor 21 oktober a.s. bij onderstaande comitéleden, zodat 
we voldoende pannenkoeken kunnen voorzien...

 

met pannenkoekenfestijn 

zondag 28 oktober 2012 

    Naam familie : ……………………………………………………………………… 

€3.5 x  …. personen  =  €…………. te betalen voor pannenkoek met koffie 

Comitéleden: Jos Coemans, Gert Bortels, Willy Eerdekens, Bart Maes, Jules Rennes, Tjen Schouterden, Felix 

Schraepen, Hilde Impe, Marc Vanlooy, Tom Nijsen, Nele Eerlingen 

Wij hopen dat U 

er weer bij bent! 


