Halse Bossen, Halle Zoersel, ong. 10,5 km
Wandeling door het bosrijke gebied tussen Halle en Schilde. Prachtige
afwisseling tussen het meestal gesloten bos- en het plotse verrassende
halfopen cultuurlandschap.
De wandeling gaat voor ruim meer dan 50% over onverharde wegen en
wegeltjes. Enkele plaatsen kunnen slijkerig zijn.
Na 3/4 van de wandeling is er een taverne, De Stroopop.

Start en aankomst: zondag 25 februari
2018, vertrek om 13.00 uur aan de
parking voor de school (100m voor de
kerk), Halle-Dorp, 2980 Zoersel.
De wandeling volgt de knooppunten:
16 – 11 – volg 73 tot 83 – 84 – 77 – 80 –
83 – 75 – 69 – 67 – (72) – 70 – 79 – 84 –
78 (De Stroopop) – 9 – 12 – 14 – 16
Graag even een mailtje als je meegaat, wandelen@sport-plus.be
Veel plezier,
Tjen,
Sport + - wandelen,
kijk even verder… want er zijn nog enkele
plaatsen te vinden voor ons volgend
wandelweekend, graag snel reactie.

Ons voorjaar – wandelweekend gaat door in de jeugdherberg van “Bollendorf” Duitse
Eifel, vlakbij het gekende “Müllertal” en enkele kilometers van het Luxemburgse
“Echternach”. Reken maar op “Deutsche Gründlichkeit”.
Van vrijdagavond 16 maart (vanaf 17u) tot zondagnamiddag 18 maart, trekt onze
wandelafdeling naar het Duitse Bollendorf. We verblijven 2 nachten in de verzorgde
Südeifel-Jugendherberge Bollendorf, Auf der Ritschlay 1, 54669 Bollendorf.
Uiteraard weer aan een zeer democratische prijs van €95 p.p. voor volwassenen en
kinderen vanaf 16 jaar. Kinderen t.e.m. 15 jaar betalen €85 p.p.
Niet leden betalen €110; verzekering inbegrepen
Hier is inbegrepen: 2 x avondmaal (vrijdagavond en zaterdagavond), 2 x ontbijt
(zaterdag en zondag), 2 x lunchpakket (van het hotel!), 2 x overnachting en zowel
zaterdag als zondag een prachtige wandeling.
Inschrijven via wandelen@sport-plus.be liefst vóór 20 februari 2018
Inschrijving is pas geldig na betaling op BE81 8600 9043 7324, met vermelding:
“wandelweekend Bollendorf” en de (voor)namen van de deelnemers

