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Het oudercomité nodigt alle kinderen met hun ouders uit om op zondag 18 oktober deel te nemen 
aan de herfstwandeling/fotozoektocht. 

Jammer genoeg is het dit jaar niet mogelijk om – zoals andere jaren – met z’n allen de wandeling te 
maken.  Daarom hebben we gekozen voor een nieuw concept. Jullie kunnen in bubbels een heel 
gezellige herfstwandeling maken met enkele leuke opdrachten onderweg, waaronder een 
fotozoektocht.   

We werken met tijdsloten en dit in de voormiddag tussen 10u en 12u, in de namiddag tussen 13u en 
17u.  Per tijdslot van een half uur kunnen 5 gezinnen inschrijven, met maximum twee volwassenen. 
Op die manier wandelen jullie nooit met meer dan 10 volwassenen samen.   

Het is de bedoeling dat jullie je inschrijven via de onderstaande link: 

https://doodle.com/poll/v275dpwqgwxr7mh4 

Kies daar je tijdslot en kom stipt op je vertrekuur naar de startplaats van de wandeling.  Dit jaar  
vertrekken we en komen we aan aan de kerk in Bellegem (Bellegemkerkdreef). 

 
De wandeling is ongeveer 6 km.  Wie wil, kan dit uitbreiden tot ongeveer 8 km.  Meer uitleg hierover 
krijgen jullie bij het begin van de wandeling.  Behalve voor wie een extra lus wil maken door 
Bellegembos, zal de wandeling buggyvriendelijk zijn.  Honden mogen mee wandelen, maar enkel aan 
de leiband.  Wees respectvol voor de natuur onderweg.  

We vragen per inschrijving ( dus per gezin) om 5 euro te betalen.  We sturen jullie namelijk niet graag 
met lege handen op pad.  De inschrijving is pas definitief als het tijdslot is ingevuld én als de betaling 
is gebeurd.  Deze kan via overschrijving op volgend rekeningnummer: BE79 4665 5394 0133 

of met payconiq ( Oudercomité Damiaanschool) via de QR-code die jullie in bijlage vinden.  

 

We wensen alle wandelaars een superfijne wandeling toe! 

Het oudercomité 
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