Zaterdag 21/01/2017: 10u: Gluhweintocht te Lichtaart.
Organisatie : Turbo-ATR: Imelda
Organisatie : Maertens Imelda --- 0477 69 00 88 --- imelda@transport-maertens.be
In de hoop vele mederuiters te mogen verwelkomen evenals moedige wandelaars, tot dan!
Wegbeshrijving: Is vlak bij Bobbejaanland en tavene camping de Floreal.
Komende van Olensteenweg (is de baan waar Bobbejaanland op ligt), neem de Zwaluwendreef,
helemaal ten einde rijden tot aan de kiezelweg , hier links meedraaien, 100 m verder is de ruime
parking op je linkerkant en de taverne op je rechterkant
De plaatsen op de parking worden grotendeels geregeld door Geert Vanderspiegel die aanwezig
zal zijn vanaf 9.15u, tot ze mee vertrekt natuurlijk, daarna vechten jullie dat zelf maar uit!!!!!
Vertrekpunt : St Hubertushoeve = vagevuur– vinkendreef 14 --- 2460 Lichtaart --- 0477/569696
--- www.hemelvagevuurhel.be --- de overdekte stands en weitje zijn tegenwoordig in gebruik
door een huurpaard??
Kilomerters en stafkaarten : 30,6 km--- 16/3-4 -- gps antwerpen - herentals... - 30,6km - lus st
hubertushoeve
Op aanvraag kan u gps-tracks verkrijgen voor 30km, 20km en 10km.
Voor de wandelaars te voet die geen gps kunnen gebruiken kan u volgende knooppunten volgen:
De sint Hubertushoeve of “het vagevuur” ligt op een wandelroute, u begint met het volgen naar
punt 31, daarna opvolgend 18-17-81-80-28-29-30 en weer richting 31, deze is 11.4km lang
Ondergrond : voornamelijk zand en een beetje straat in de buurt van de taverne
Landschap : dennebos, velden, langs waterloop, heide
Doel: mekaar eens goed gelukkig nieuwjaar wensen tijdens een prachtige wandeltocht te voet of
te paard. Graag nodig ik daarbij natuurlijk alle Antwerpse TrekRuiters uit (ook de niet TURBO)
evenals de Arenbergruiters en natuurlijk mijn familie en vrienden.
planning:
VOOR 10 u
- Ik ben aanwezig vanaf 9.30u, maar vertrek te paard om 10u (liefst niet teveel vertraging…..)
- voor de starters om 10u : Er word voorzien voor iedere deelnemer een koffiekoek en een tasje
koffie.
- Er word geen stop voorzien tijdens de wandeling, dit om niet te laat terug aan te komen in “het
vagevuur”
NA 12 u
- Rudy zal er zijn vanaf 12u
- Gelieve jullie bij hem te melden voor jullie inschrijvingskaart, deze zijn op naam + club (of
familie) Met deze kaart kan u na afloop nog een consumptie verkrijgen in het vagevuur, van 2€
(de rest leg je zelf bij als je graag champagne wil!)
na de wandeling:
gluhwein en een broodje met zwarte pens of worst. De taverne zal ook open zijn en iedereen
krijgt bovenop nog 1 gratis tractatie van mij in de taverne. Daar is verder ook alles verkrijgbaar, u
kan zowel binnen als buiten plaatsnemen.
Inschrijvingen : verplicht - enkel via mail of sms.
Om geen te grote groepen ruiters te maken zou ik alvast reeds willen vragen aan de
gewoontelijke gidsen om zich klaar te houden met hun gps om de ruiters op te splitsen, ook is het
goed bij inschrijving te melden of je de 20km of 30km te paard wil doen, het spreekt voor zich
dat de starturen niet allen gelijk hoeven te zijn, onderling afspreken en me op de hoogte houden is
een betere organisatie!

deelnemers te paard: 20 km
deelnemers te paard: 30 km
deelnemers te voet:
deelnemers enkel voor de gluhwein:

