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Maatregelen opgelegd door plaatselijke overheden zorgen ervoor dat momenteel 
buitensportactiviteiten mogen doorgaan, maar dan met beperkingen. Deze 

regels veranderen echter om de haverklap.
Gevolg: veel tochten in de wandelkalender worden daarom geannuleerd. Wij 

zoeken naar mogelijkheden om tochten uit te pijlen gedurende twee weken om 
jullie zo toch aan de wandel te houden. We kregen de toestemming voor alvast 

weer een periode:

8 februari 2022
9:30

10:30
Dinsdagwandeling

Nieuwenhove
Café Don Gilberto,

Zijpstraat ,
9506 Nieuwenhove

GAAT DOOR !
enkel voor eigen leden

deelname € 0,50 ten voordele van een 
goed doel

woensdag 12 januari 2022 
tot en met 

woensdag 26 januari 2022

start: Kerkplein Idegem, 
9506 Geraardsbergen

2 lussen van 11 km
mogelijkheid om in te korten tot 6 km

Dendervallei, veel natuur, natuurreservaat Nuchten, hoofdzakelijk 
vlak.

Zie tijdsloten - aanmelden met keuze 
tijdslot op de website!

Ga naar onze website voor meer info



hou afstand

draag mondmasker

was je handen

beperk je contacten

Zondag 30 januari 2022

MANNEKEN PISTOCHT

Jeugdcentrum De Spiraal,
Zakkaai 29, 9500 Geraardsbergen

Inschrijving: leden 1,50 (€ 3,00 niet-leden)
Afstanden: 7, 10, 12, 16, 22, 26 en 32 km

eerste tocht Priortrofee

In De Spiraal verwachten we de wandelaars met covid-safe certificaat en masker, voor de 
inschrijving van de wandeling, inschrijving kinderzoektocht,  scanning van de lidkaart, 

afstempeling van de wandelboekjes, ophalen spaarkaart Priortrofee en ophaling beloning 
kinderzoektocht.

Het hangt ervan af of we binnen zitplaatsen zullen mogen voorzien, maar we onderzoeken 
momenteel alle mogelijkheden om de wandelaars zo goed mogelijk te ontvangen. Je kan er 

wel gebruik maken van de toiletten. 

Je kan in de zaal ook je bestelde clubkledij, lidkaart en Walking ophalen en inschrijven voor 
de weekreis 2022.

Indien we geen toestemming krijgen om binnen aan zittend publiek dranken en broodjes te 
verkopen, voorzien we zeker de mogelijkheid om deze aan te schaffen voor onderweg.

Onze befaamde mattentaartenpakketten zijn eveneens van de partij 
(5 kopen+1 gratis= € 7,50) .

Buiten bakken we pensen en hamburgers (€ 2,50).

Onderweg in het Koetshuis voorzien we een rustpost met 
gratis bedeling van een glaasje jenever, een koffie of chocomelk. Je kan er ook het toilet

gebruiken.

Er zijn verder geen traditionele rustposten, maar onderweg kan je eventueel terecht in een of 
meer door ons gecontacteerde herbergen langs het parcours (open vanaf 9u30). Je vindt er de 

gebruikelijke info omtrent de nog af te leggen afstand.

Tenslotte is er nog de horeca in de stad (langs het parcours en op een boogscheut van de zaal).


