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Verrassingstocht - 14 september 2019
De gezinsbond richt, samen met verscheidene andere verenigingen, voor de 24ste maal een 
verrassingstocht in.

De tocht van +/- 10 km is een combinatie van een wandeling, een dropping en een nachtwandeling. De 
tocht richt zich tot families, groepen en vriendenkringen. De wandeling gaat langs landelijke wegen 
zodat laarzen of stevig schoeisel zeker aan te raden zijn. Het parkoers is niet geschikt voor 
kinderwagens. De tocht gaat via 6 controlepunten. U gaat van controlepunt tot controlepunt. Ieder punt 
wordt bemand door een vereniging. U ontvangt er een kaart met de ligging van het volgende punt en u 
hebt er de mogelijkheid om  aan een democratische prijs een versnapering te gebruiken. Iedere groep 
heeft een ander parkoers. Op het eindpunt verwelkomen wij u met soep en een boterham.

Wij verwachten u met uw wagen aan de Sporthal Faluintjes (Beugemstraat Moorsel) tussen 17.30 
en 18.15 uur. U bevestigt daar uw inschrijving. Wij sturen u met uw wagen naar het vertrekpunt (+/- 7 
km). Dit vertrekpunt is voor iedereen hetzelfde en is tevens het eindpunt van de tocht. Het einde is 
voorzien rond 23.30 uur. Het is de bedoeling om in groepjes van 10 à 15 personen te wandelen. Om de 
organisatie wat te vereenvoudigen vragen wij u, op voorhand al afspraken te maken met andere 
families of vrienden om in groep te wandelen en dit op het onderstaande inschrijvingsformulier te 
melden. Zoniet vormen wij met de overgebleven deelnemers groepjes.

Om veiligheidsredenen eisen wij dat u een reflecterende band draagt. Deze zijn te verkrijgen op het 
vertrekpunt. De kostprijs bedraagt 1 Euro. Dit geld krijgt u terug als u de armband inlevert op het 
einde van de tocht.

Praktisch:
 U schrijft u in d.m.v. onderstaande inschrijvingsstrook (bij voorkeur al in groepjes van 10 à 15 

personen)
 U komt met uw wagen naar de Sporthal Faluintjes tussen 17.30 en 18.15 uur
 Wij bezorgen u hier een kaart tot aan het vertrekpunt
 Aan het vertrekpunt meldt u zich als uw groep volledig is. U ontvangt er dan een kaart naar 

uw eerste punt

De kostprijs van deze verrassingstocht bedraagt 4 Euro/persoon inclusief verzekering en 
boterhammen met soep achteraf. Inschrijven kunt u tot 7 september bij Chris Dooms, Kapittel 69 via 
onderstaand strookje en contante betaling, of via mail bij Chris (christiaan.dooms@pandora.be) en 
storting op rekening nr BE30 73700222 78 11 met vermelding van naam groep en aantal personen.
 (inschrijvingen zijn geldig na betaling)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ondergetekende, ……………………………………………….., schrijft in voor de verrassingstocht 

Familie/groep……………………………….:      ……………personen     
Familie/groep……………………………….:      ……………personen 
Familie/groep……………………………….:      ……………personen

            …………… Totaal         ………..…Euro




