PROVINCIALE WANDELDAG
DINSDAG 8 MEI 2018
VEURNE

PROVINCIALE WANDELDAG - UITNODIGING
Geachte voorzitter,
Geachte secretaris,
Neos Veurne staat dit jaar aan de wieg van de Provinciale Wandeldag van Neos
West-Vlaanderen. Het lokale bestuur heeft kosten noch moeite gespaard om hun stad
op een andere manier te laten kennen. Er is keuze uit drie verschillende
wandelingen. De kortste wandeling van 6 km brengt ons door het centrum van de
binnenstad. De wandeling van 8 km leidt ons langs de landelijke wegen naar
Steenkerke. De wandeling van 12 km loopt naar Bulskamp-De Moeren en omgeving .
Praktisch:
Datum:

Dinsdag 8 mei 2018

Uur:

Vanaf 9.00u (einde inschrijvingen om 14.00u)

Inschrijvingen:

Furnevent, Nijverheidsstraat 8, 8630 Veurne

Wandelafstanden: Verschillende wandellussen van 6 km – 8 km – 12 km
Opgelet: een deel van de wandelingen gaat over onverhard terrein (bospaden).
Stevige schoenen zijn dus aanbevolen!
Programma:
Uw club en de deelnemers kunnen opteren voor één van de volgende formules:
•

wandelen met lunch … en misschien een aperitiefje (lunch tussen 12.00u & 13.30u)
Lunch bestaat uit warme beenham, frietjes, groentjes en aangepaste sauzen met
een ijsje achteraf en één gewone consumptie.

•

Uitsluitend wandelen

Er is ook de vrije mogelijkheid om te genieten, wat te drinken,…
Na de wandeling kan u ook smullen van een heerlijke pannenkoek met koffie.

INSCHRIJVEN
Uw club bundelt de inschrijvingen en geeft de aantallen via het bij de secretaris
gevoegde formulier door aan het secretariaat (vóór 27 april). De storting voor de
combinatie van lunch en wandeling gebeurt op rekening van Neos West-Vlaanderen:
BE38 4675 0661 0172 (vermelding clubnaam – wandeldag – aantal personen).
De tickets zullen klaar liggen aan het onthaal. Deelnemers die enkel wandelen, betalen
op de dag zelf en ontvangen dan hun ticket.

Leuk nieuws: Iedere deelnemer krijgt op de wandeldag een programmaboekje mee
met uitleg over de verschillende wandelingen.

WEDSTRIJD— Boeteling !
Het is onze bedoeling zoveel mogelijk leden uit alle

West-Vlaamse clubs op de been te brengen! De voorzitter van
Neos Veurne heeft een artistiek kantje, en heeft speciaal voor de
Provinciale Wandeldag een kunstwerk, ‘De Boeteling’ ontworpen!
Een uniek stuk. De club met het meest aantal etende deelnemers
mag dit kunstwerk mee naar huis nemen.

Graag tot dan !
Met vriendelijke groeten,
Jaak Mortier
Voorzitter

Sophie Vanthournout, Stafmedewerker Neos West-Vlaanderen
E-mail: sophie.vanthournout@neosvzw.be

Met dank aan volgende sponsors:

Juwelier

