Busreis Wandelclub Nooit Moe Boezinge vzw

Datum : 10 mei 2020
Club : Wandelclub De Parkvrienden Zaventem
Naam tocht : Airportwandeling

Vlaams Brabant wandelt…
Locatie : Nossegem - Zaventem
Nossegem is een dorp in de Belgische provincie Vlaams-Brabant en een
deelgemeente van Zaventem. Het dorp is vergroeid met de Brusselse
agglomeratie, vooral langs de zuidelijke kant, en is dan ook verstedelijkt.
De club : Wandelclub De Parkvrienden Zaventem
Eind jaren 70 besloten een aantal vrienden om de omgeving te verkennen en van de
natuur te genieten. Na enkele losse wandeltochten in de beginjaren begon echter
stilaan het idee te groeien om hier misschien toch iets meer mee te doen. En zo
geschiedde: in 1980, na een fikse wandeling in en rond Zaventem, besloten onze
vrienden om ook hun omgeving warm te maken voor de mooie wandelsport. Er werd
afgesproken dat iedereen die de natuur wou verkennen, en die daarna wel een frisse
pint lust, 's zondags aan het vroegere café “Aan het Park” zou samenkomen.

De tocht : Airportwandeling
Vlaams Brabant wandelt…

Voor 75% wandelen langs landelijke wegen met veel groen en
vergezichten. Een prachtige mozaïek van een wisselende natuur rond
en bij de luchthaven. Exclusief bezoek aan de loodsen H08 op de
luchthaven, waar vliegtuigen hersteld worden. Themawandeling voor
kinderen 5-12 jaar. Animatie. Attentie voor elke deelnemer.
Met in 2018 zo'n 235.000 vliegbewegingen en ruim 25,7 miljoen
passagiers is Brussels Airport op een oppervlakte van circa 1245
hectare de grootste luchthaven van België.
Vertrek om 7.30 uur op de parking van het AC Auris (stadhuis Ieper), Ter Waarde.
Deelname 5 euro (bus + inschrijving inclusief).

Inschrijven :
- Via mail naar marvinverbeke@gmail.com of SMS 0476 66 49 36 (Ronny)
- Vermelden van na(a)m(en)van de personen die wensen mee te gaan + datum van de busreis
-

Betalingen op de clubrekening - BE27 7380 0904 5573 (BIC: KREDBEBB).

