
NATIONALE WANDELDAG 
DONDERDAG 26 JULI 2018 

VILLERS-LA-VILLE 



Beste voorzitter,  

Beste secretaris, 

 

Bewegen is niet zomaar een uitdaging die Neos vooropstelt.  

We dragen sport en bewegen hoog in het vaandel.   

 

Daarom gaan we, nu de provinciale wandeldagen met succes ingeburgerd zijn in 

elke provincie, graag nog een stapje verder. De geoefende wandelaars kunnen 

hun hart ophalen tijdens een nationale wandeldag.   

 

Voor deze eerste editie trekken we ne t de Vlaamse grens over en verkennen we de 

streek in Waals-Brabant. Onbekend is daarbij zeker niet onbemind. Deze groene 

provincie zal vele harten veroveren. Zet de wandelschoenen dus maar klaar! 

 

We zijn te gast in Villers-la-Ville, een gemeente die vooral gekend is door de       

indrukwekkende ruï nes van de Abdij van Villers, een voormalige cistercie nzer-

abdij in 1146 gesticht.   

 

We werkten drie opties uit: 

• Niet-wandelaars zijn ook van harte welkom en kunnen de abdij bezoeken en, 

indien gewenst, deelnemen aan volksspelen. 

• Wandelaars kunnen kiezen uit een wandeling van 12km en een wandeling 

van 20km. Ook de wandelaars kunnen na hun wandeling de abdij bezoeken 

en zich uitleven met de volksspelen. 

 

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen op deze eerste editie van Neos’  

nationale wandeldag. Graag tot dan! 

 

Martin De Loose, directeur Neos vzw 

De bestuursleden van de Neos-werkgroep Sport & Bewegen (nationale wandeldag) 



PRAKTISCHE INFO 

WAAR?  

Abdij van Villers, Rue de l’Abbaye 55, 1495 Villers-la-Ville  

 

WANNEER?  

donderdag 26 juli 2018, 8u-16u 

 

WANDELAFSTANDEN? 

 12km 

 20km 

Het onthaal opent om 8u. Vanaf dan, tot 12u, kan men starten met de wandelingen.  

Opgelet: Een deel van de wandelingen gaat over onverhard terrein (bospaden).  

Stevige wandelschoenen zijn dus aanbevolen! 

 

PROGRAMMA? 

 Vanaf 8u: Koffie-onthaal (Koffie/thee/fruitsap/water + kleine koffiekoekjes) in de 

Romeinse kelder. 

 Tussen 12u en 14u: Broodjesmaaltijd met koffie/thee/fruitsap/water in de Abdij. 

 Wandelaars die 20km wandelen hebben een tussenstop onderweg waar de  

 broodjesmaaltijd genuttigd wordt.   

 Na de wandeling: Kleine proeverij met bier en kaas  

 

KOSTPRIJS? 

30 EUR (incl. koffie-onthaal, broodjesmaaltijd, kleine proeverij met bier en kaas en  

toegang tot de volledige site van de Abdij en het museum).  

 

PARKING? 

Er is gratis parking nabij de Abdij. We voorzien vanuit diverse centrale opstapplaatsen 

busvervoer. Wie hiervan gebruik wil maken, betaalt €14/persoon extra.  

Opgelet: De bus vertrekt op vaste tijdstippen. 

 

INSCHRIJVINGEN? 

Uw club bundelt de inschrijvingen en geeft de aantallen door aan het nationaal  

secretariaat via het inschrijvingsformulier dat aan de secretaris werd bezorgd.  

Inschrijven kan tot en met vrijdag 15 juni 2018.  

De datum van betaling geldt als inschrijving. 



 
 

 

 

 


