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Zondag 28 november 2021
SINTERKLAASTOCHT

GAAT DOOR !!!

Woensdag 8 december 2021
WAFELENTOCHT

Maatregelen en beperkingen opgelegd door de plaatselijke overheid zorgen 
ervoor dat buitensport activiteiten mogen doorgaan, maar dan zonder uitbating 

van een kantine of zitplaatsen binnen.

In De Doos verwachten we de wandelaars met covid-safe certificaat en 
masker, voor de inschrijving van de wandeling, overhandiging van het 
sinterklaasgeschenk, inschrijving kinderzoektocht,  scanning van de 

lidkaart, afstempeling van de wandelboekjes en ophaling beloning 
kinderzoektocht.

Binnen mogen we evenwel geen zitplaatsen voorzien en mogen we de 
wandelaars niet langer dan noodzakelijk toelaten. Je kan er wel gebruik 

maken van de toiletten. 

Sinterklaas heeft afgemeld wegens te hoog risico-contact.

Je kan in de zaal ook je bestelde clubkledij, lidkaart en Walking ophalen.
Bovendien bieden we je de mogelijkheid om frisdrank (1/2l - € 2,00) en 

belegde broodjes (€ 1,50) aan te schaffen voor onderweg.
Onze befaamde mattentaartenpakketten zijn eveneens van de partij (5 

kopen+1 gratis= € 7,50) .
Buiten op het grasplein bakken we pensen en hamburgers (€ 2,50).

Er zijn geen traditionele rustposten, maar onderweg kan je eventueel 
terecht in een of meer door ons gecontacteerde herbergen langs het 
parcours (open vanaf 9u). Je vindt er de gebruikelijke info omtrent de 

nog af te leggen afstand.

Tenslotte is er nog de cafetaria van het recreatiedomein (op een 
boogscheut van de zaal).

Beloon onze 
inspanningen 

met je deelname 
zodat we er geen 

kater aan 
overhouden

We zoeken naar een alternatief voor december. Raadpleeg regelmatig de website voor meer 
nieuws en hou je mailbox in de gaten voor extra nieuwsbrieven.

Wat betekent dat ???



18 december 2021
Openloodsdag

10:00 tot 15:00

alleen zo 
verpletteren 

we wandelend 
het virus

hou afstand

draag mondmasker

was je handen

beperk je contacten

ook al ben je gevaccineerd!

Loods, Papiermolenstraat 13a,
9500 Geraardsbergen

(op 100m achteruitgang station)

Wat is daar te beleven?
- je kan een kijkje nemen in de shop en wellicht nog een last-minute 
kerstcadeau clubkledij aanschaffen of je bestelde kledij meenemen;

- de lidkaarten en bestelde Walkings (voorzover de betaling voor 11 december 
is gedaan) kunnen worden opgehaald;

- er is verkoop uit voorraad van drank per bak aan kostprijs.

14 december 2021
10:00

Dinsdagwandeling

Zandbergen

GAAT DOOR !

Café El Dorado, Lindeveldstraat 30


