BUSUITSTAP – DEINZE – (o.vl)
36e Canteclaermarsen ZONDAG 17 SEPTEMBER 2017
De Gordel der Leiestreek – Een wandeling door de Leiestreek.

DEFINITIE VAN EEN BUSREIS MET EUREK@

Een busuitstap bij Eurek@ betekent altijd leuk gezelschap en nieuwe mensen leren kennen.
Een busuitstap is altijd een belevenis samen met vrienden.
Reizen met de bus is een goed idee, want tijdens het reizen met de bus hoef jij je helemaal geen
zorgen te maken. De bus wordt bestuurd door een professioneel opgeleide buschauffeur die ons
veilig naar onze bestemming brengt, budget- en milieuvriendelijk, voor onze gezonde bezigheid
ons doel …. WANDELEN. Aarzel niet en schrijf u in !!

ORGANISATIE: wandelclub de natuurvrienden deinze vzw - wnd 3140
START: V.T.I. Leon Declercqstraat 1, 9800 Deinze, Oost-Vlaanderen
PRIJS: 10€ per persoon op reknr BE 28 9791 6360 1720, inruilen van 1 spaarkaart pp in de bus.
Uw deelname aan deze busuitstap is pas definitief NA uw betaling !
VERTREK bus: 08u00 vertrek aan de Carrefour/Hubo Bilzen (reisduur ± 1,5u)
TERUG: 17u00 vertrek te Deinze
Goed om te weten ! stempels e.d. krijgt u al overhandigd in de bus, aanschuiven is niet nodig.
Reserveschoenen voor in de bus zijn aan te raden.
Enkele wetenswaardigheden die we passeren:
Ten Bosse - Deinze Centrum - wandelpromenade - Sint-Poppoplein - de 14de eeuwse geklasseerde OnzeLieve-Vrouwkerk - rustpost - Congoplein - mooie fontein - 36 ha groot recreatie en dierenpark De
Brielmeersen - mooie siervijvers - ooievaarskolonie - onverharde paden - oase van rust.
De Leiestreek biedt voor ons wandelaars heel wat mogelijkheden. We stappen er door aantrekkelijke
landschappen, over open vlaktes en langs oude spoorwegbeddingen.
CONTACTPERSONEN busuitstap Eurek@
Jozef Broux, voorzitter, t. 0475-317 492 - e. jozef.broux@telenet.be
Jos Steegen, secretaris, t. 0474-786 354 - e. jos.steegen@gmail.com
Team Eurek@ wil u graag begroeten en wenst u een prettige busreis en wandeling.
website ; http://www.wsveurekavzw.be/busreizen.php

