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Beste Effattavriend(in),
Het is een traditie … Tijdens
T
de paasvakant
p
tie organise
eert Effata een
e meerdaaagse groep
psreis
(cfr. 2018 iin Oostduin
nkerke), ofw
wel is er ee n FAMILIED
DAG op … Paasmaandaag!
Dit jaar ko
ozen we voo
or LOKEREN
N, stad aan d
de Durme en
e met heel wat ontsppannings‐
mogelijkheeden.
Iedereen iss welkom die
d dag … Ee
en ideaal m
moment van
n verpozen na de Goedde Week en
n om
mekaar op
p een ontsp
pannen man
nier terug tee zien.
Op het pro
ogramma:
‐

We veerzamelen tussen
t
9.30 en 10 uur iin zaal LEEU
UWERIK, Ou
ude Heerweeg 180 te Lo
okeren
(makkkelijk bereikkbaar met de
d wagen een zo’n 3 kilo
ometer van
n het stationn van Lokerren).

‐

We bieeden (vrijbllijvend) een
n gevarieerd
d programm
ma aan …
*Voorm
middag:
1. Fiettstocht de ronde
r
van U
Urbanus (vlaak – 28 km) (10 tot 12.330 uur)
2. 10.30 tot 12.30
0 uur: stadsskernwande
eling in het hart van dee stad (met een
stad
dsgids)
3. Kajaakken op de
e Durme ( 110.30 uur sttarten)
4. Boo
ottocht op de
d Durme (110.30 uur sttarten)
*Middaag (12.30 to
ot 14 uur)
Een aperitiefje
Breng zelf je
j picknick m
mee
Wij zorgen voor drankk, soep en koffie
k

*Namiddag (14 tot 17 uur)
5.
6.
7.
8.

Fietstocht de Stekense bierroute (33 km)
Kajakken op de Durme
Wandeling in Natuurpark Molsbroek (met gids)
Bezoek aan de Sint‐Laurentiuskerk + de Toren (met gids)

*Avond (vanaf 17.30 uur)
Heerlijk vis en vleesbuffet met aardappelen en brood

Hoe inschrijven?
Stuur een mailtje naar
tom.vermeir@telenet.be of walter.vanwouwe@me.com
of geef een seintje aan Tom (0499/93 28 76).
Geef telkens door wat je wenst te doen in de voor‐ en/of in de namiddag zodat
we een overzicht hebben wie wat wenst te doen.
Inschrijven voor 18.04.19. of via de lijst aan het onthaal in de Clemenspoort.
Soep (over de middag) en koffie zijn gratis. Picknick breng je zelf mee.
Voor het vis en vleesbuffet dien je vooraf in te schrijven via bovenstaande
contactgegevens.

Inschrijving is pas definitief na betaling op de
Effata rekening BE77 7370 0420 0042 van Effata‐Gent.
Prijs voor de maaltijd is
Volwassenen 15 euro ,
kinderen van 6 tot 12 jaar betalen 7 euro,
kinderen onder de 6 jaar zijn gratis.
Inschrijvingen voor de maaltijd worden afgesloten op donderdag 18.04.19
Wie wenst te fietsen: breng gerust zelf je fiets mee
of je kan een fiets huren (vooraf een seintje).
We hopen dat je er bij kan zijn en dat we er een gezellige dag kunnen van maken,
Tom en Walter.

