
U I T N O D I G I N G 

HERFSTACTIVITEIT 

ZONDAG 5 OKTOBER 2014 

VAN 13.30 UUR TOT + 17.30 UUR 
 

 

Beste buren 

 

Een gezellige zondagnamiddag, samen met de buurtbewoners, actief beleven? Het kan! Net zoals 

vorig jaar voorzien wij een herfstwandeling (ca. 6 km). Voor die buurtbewoners die slecht te been 

zijn is er een huifkartocht. Per rit kunnen er maximum 16 personen mee. De rondrit met de 

huifkar duurt ongeveer 35 minuten/rit. Indeling gebeurt vooraf à rato van aantal aanmeldingen. 

Programma: 

 vanaf 13.30 uur:  onthaal in het zaaltje van Levensvreugde (Botermelkstraat 201) – doorlopend 

cafetaria 

 14 uur: start huifkarrondritten (per rit max. 16 dln.) 

 14.30 uur: start herfstwandeling (aangepaste schoenen vereist) 

 + 16.30 uur: einde wandeling 

 + 17 uur: einde huifkarrondritten 

  napraten bij een drankje 

 

Graag bevestiging - uiterlijk op woensdag 24 september 2014 - of je zal deelnemen.  

Deelname in de onkosten: 

1) deelname wandeling: 3 euro per persoon (kind tot 14 jaar = gratis, inschrijven vooraf) 

2) deelname huifkartocht: 5 euro per persoon (kind tot 14 jaar = 3 euro, inschrijven vooraf). 

Wij hopen je te mogen begroeten. 

Bestuur: Rony Segaert, voorzitter; Didier Temmerman, secretaris; Bart Marcoen, penningmeester 

Inschrijven kan via onderstaand strookje, te bezorgen Botermelkstraat 199 a 

secretariaatsadres: Botermelkstraat 199 a, 9300 Aalst 

algemeen e-mailadres: bcoudeabdij@gmail.com 

website: http://oudeabdij.wordpress.com 

rekeningnummer: BE34 9730 9540 5190 

 
met dank aan de stad Aalst en Levensvreugde vzw 

 

INSCHRIJVINGSSTROOK 

Ik/wij: naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

straat – huisnr – busnr: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

neem/nemen delen aan de herfstactiviteit 

WANDELING HUIFKARTOCHT 

- 14 jaar: gratis aantal: …  -  0 euro - 14 jaar: 3 euro aantal: …  - …… euro 

+ 14 jaar: 3 euro aantal: …  -  …… euro + 14 jaar: 5 euro aantal: …  - …… euro 

Strook en geld vooraf (tot 24 september 2014) te bezorgen (Botermelkstraat 199 a). 

Inschrijving pas definitief nà betaling. 

mailto:bcoudeabdij@gmail.com
http://www.google.be/imgres?hl=nl&biw=1344&bih=679&tbm=isch&tbnid=Yj2wYMot5rj_yM:&imgrefurl=http://www.levensvreugde-verblijven.be/&docid=HIyRr-MbZtgJ4M&imgurl=http://www.levensvreugde-verblijven.be/images/logo-small.gif&w=102&h=126&ei=k_8eUungLfLz0gWtuYHYCw&zoom=1&ved=1t:3588,r:13,s:0,i:118&iact=rc&page=1&tbnh=100&tbnw=81&start=0&ndsp=18&tx=51&ty=46

