PADSTAPPERS
GERAARDSBERGEN

NIEUWSBRIEF
2022/02

VZW

zaterdagavond
7 mei 2022 om 18:00

LEDENFEEST
enkel voor leden!

Eindelijk kunnen we terug samen aan tafel om te praten, keuvelen en vertellen
over onze wandelbelevenissen, onze familienieuwtjes, onze bekommernissen en
onze verwachtingen. Uiteraard doen we dat met een goedgevuld glas, met al dan
niet alcoholische inhoud, en bij een uitgelezen lekkere feestmaaltijd.
Was je deze activiteit uit het oog verloren? Geen paniek, er is nog plaats in onze
ruime feestzaal De Spiraal op de Zakkaai in Geraardsbergen. Maar wacht niet
langer om in te schrijven door overschrijving van € 55,00 voor volwassenen en €
35,00 voor jongeren (geboren in 2009 tot en met 2015). De kinderen (geboren in
2016 en later) schuiven gratis aan. Voor die prijs geniet je van een aperitief met
hapjes, van een verzorgd diner en later op de avond van een breughelbuffet om de
nacht in te gaan.
Drank naar keuze is de ganse avond (en nacht) inbegrepen !
We zorgen verder nog voor aangepaste muziek tijdens de maaltijd en dansmuziek
erna. We voorzien alvast een ruime dansvloer.
Vermeldenswaardig is dat iedereen die in 2021 meer dan 3 van onze eigen tochten
heeft gewandeld (of eraan meegewerkt heeft), achteraf € 15,00 teruggestort zal
krijgen! Zot hé!
Je kan alles nog eens nalezen in het laatste clubblad op pagina 23 en 24.

Inschrijven door storting op

BE17 4431 6264 1121
Padstappers Geraardsbergen vzw

vermeld:
"Ledenfeest"+ aantal
volwassenen (55,00) + aantal
jeugd (35,00) + aantal kinderen
(gratis).

betaling uiterlijk op
donderdag 28 april 2022

Iedereen die met ons op zondag 24 april 2022 is meegeweest op busuitstap naar
Heusden-Zolder, is het er volmondig over eens dat we konden genieten van een
mooie wandeldag in aangenaam en prettig gezelschap.
Dat we ons daarbij geen zorgen dienden te maken over de gestegen bezineprijzen,
over een lange vermoeiende autorit of over een stresserende zoektocht naar
parkeerplaats, zijn zeker, samen met de belachelijk lage inschrijvingsprijs (busreis
+ wandeling = € 9,00) elementen geweest die meespeelden bij de keuze voor deze
daguitstap. Het biertje of de chouffekoffie die we konden nuttigen zonder te
hoeven denken aan "wie is Bob?", kwam daar nog eens bovenop en zorgde
ervoor dat ontspannen, echt ontspannen werd en dit vanaf het moment dat we 's
morgens voet op de bus zetten tot wanneer we 's avonds de bus opnieuw
verlieten.
De deelnemers kijken alvast uit naar meer... En er komt meer!

Zondag 22 mei 2022
Paterkestocht
in Oud-Turnhout
(Antwerpen)
Korhoenstappers (1055)
Naargelang de gekozen afstanden kunnen we
wandelen over een heel afwisselend
parcours, statige dreven, historische
zandweggetjes, door weilanden en naaldbossen, heide en vennen, de prachtige natuur van het
Landschap De Liereman, het stiltegebied van de Antwerpse Kempen, de rust en stilte van de
priorij van Corsendonk en enkele oorlogsmonumenten. Kortom een ideale mix van uitbundig
groen en zalige rust. Maar ook uitgestrekte boomgaarden kleuren het Oud-Turnhoutse
landschap!

Zondag 12 juni 2022
Vlaamse Koutertochten
in Hamont
(Limburg)
De Grevenbroekers (2040)
Rijke combinatie van historische bezienswaardigheden en een heel erg mooie natuur.
Startplaats is de plaatselijke voetbalkantine, van waaruit we onmiddellijk richting de
natuurgebieden trekken. Komen zo aan bod, naargelang de gekozen afstand: het 43ha grote
natuurgebied "de Warande" , de geologische tuin aan "De Waag", het planetenpad en de
mooie "Leenderheide" net over de grens met Nederland.

