
                           
Een wandeltocht van licht naar donker 

 
Beste ouders, leerlingen en leerkrachten 
  
Op zaterdag  8 oktober 2016 organiseert de ouderraad van DvM-Humaniora de 14de  editie van haar jaarlijkse 
wandeltocht.  In een gemoedelijke sfeer kennis maken met medeleerlingen, leerkrachten en ouders, dat is onze 
bedoeling.                      
Dit jaar verkennen wij de landelijke omgeving van Bambrugge, Erpe-Mere en Burst.  
De tocht vertrekt aan zaal “Sint Anna” , Bambrugge Dorp 44  9420 Bambrugge.  
Parkeren kan in de omliggende straten. 
 
Wij voorzien een tocht van ongeveer 6 km voor de groep die vertrekt om 16.45 u. en een tocht van 7,5 km  voor 
de groepen om 17.45 u. en 18.45 u. Naargelang het tijdstip kunnen jullie genieten van de prachtige natuur of de 
ervaring van  de overgang van licht naar donker tijdens de wandeling meenemen.Bij de laatste wandeling, waarbij 
de duisternis invalt, is aangeraden om een lichtje te voorzien : een uitgeholde bietenlataarn, een olielamp of een 
zaklamp .Om ieders veiligheid te garanderen vragen wij om onze vrienden, de viervoeters, thuis te laten. 
 
Dit jaar bieden we ook voor het eerst een alternatief aan voor diegenen die niet zo dol zijn op wandelen. 
Je kan vanaf 17u. de wijnen van onze DvM-wijnactie voor het najaar komen proeven en uiteraard kan je 
ook beide activiteiten combineren. 
 
Hoe laat? 
Er worden 3 groepen begeleid:  om 16.45 u.,  om 17.45 u. en om 18.45 u. 
 
Dus niet vergeten: 
Een zaklamp, stevige stapschoenen (of laarzen bij nat weer) en aangepaste kledij. De paraplu mag hopelijk 
thuis blijven! 
Wie een mooi versierde biet of pompoen meebrengt maakt kans op een fijne attentie! Op maandag 10 
oktober  worden de prijzen  op school uitgedeeld!  
 
Waarvoor zorgt de ouderraad? 
Onderweg voorzien we een paar verrassingen.  
We verklappen er nog niets over, maar gezellig zal het zeker worden!  
We sluiten de wandeling af met een eenvoudige maaltijd: hotdogs of broodjes met beleg en een drankje. 
 
Om dit vlot te kunnen organiseren, vragen wij vooraf in te schrijven.  Daarom graag onderstaand 
inschrijvingsformulier + gepast geld bezorgen aan de balie van de school ten laatste op  
vrijdag 23 september 2016. 
 
Wij kijken er alvast naar uit jullie te ontmoeten! 
 
De ouderraad                               
 
Naam: …………………………………………………………………………       Klas: ………………………….……… 
 
Schrijft in voor de bietentocht op 8 oktober 2016 met vertrek om (*)  16.45 u. / 17.45 u. / 18.45 u. 
Volwassenen :   
2 broodjes + 1 drank naar keuze: 
 2 broodjes met boerenham      ………………. Personen X 7,00 € =  …..............€ 
 2 broodjes met kaas  ………….…… Personen X 7,00 € =  …..............€ 
 2 hotdogs    ………….…… Personen X 7,00 € =  …..............€ 
 
Kinderen : 
1 broodje + 1 softdrink: 
 1 broodje met boerenham       ………………. Personen X 3,50 € =  …............€ 
 1 broodje met kaas   ………….…… Personen X 3,50 € =  …............€ 
 1 hotdog    ………….…… Personen X 3,50 € =  …............€ 
 
Extra hongerstillers aan democratische prijs  

Extra hotdog   ……………….    X 1,50 € =  …............€ 
Extra broodje kaas  ……………….                      X 1,50 € =  …............€ 
Extra broodje boerenham  ……………….    X 1,50 € =  …............€ 

 
                              TOTAAL : ………….€  
( * ) schrappen wat niet past. 


