Zaterdag 21 juli 2018 NatuurSportenDag
Kanovaren en fietsen op en langs de Kleine Nete
Met medewerking van Sport Vlaanderen – Sportverzekering

Vanaf Lichtaart(Ark van Noë, café De Nete) over Herentals(de Hut) tot Grobbendonk(watermolen)
Een dag vol plezier en zonder zorgen voor heel het gezin . De ganse dag midden in de natuur, onderweg ruim voorzien van spijs en
drank! Op het einde is er een BBQ in ‘Het Karrewiel’ bij Bonifacius en Marie.

Beschrijving en Uurregeling kanotocht (afstand 12 of 20km, stroomaf, watersnelheid ~2km/u).
Reserve kleding, en eventueel knapzak kunnen in de volgwagen. Voorzie ook oude sportschoenen en reserve schoenen voor de
middagpauze onderweg. Blootvoets lopen in de Nete of op de dijken is vragen om ongelukken! Verroeste nagels en afgezaagde
hoekijzers zijn nooit ver weg. Kunnen zwemmen is absoluut nodig. Kan je zwemmen, maar je voelt je wat onzeker, dan hebben we
zwemvesten voorzien.
9u00

9u30
10u00  10u30
 11u30-12u30
 13u30-14u30
 15u30-17u00

Samenkomst aan “Het Karrewiel”, Troon 9, 2280 Grobbendonk. De auto’s blijven staan op de parking, zodat we
’s avonds van hieruit naar huis kunnen rijden. Droge kleren, reserve schoenen en eventueel pick-nick worden
meegenomen voor onderweg.
Vertrek naar Ark van Noë. Alle deelnemers aan de kanotocht worden met huifkar en taxi’s naar de
inschepingsplaats in Lichtaart gebracht.
inscheping en - voor de beginnelingen - initiatie kano/kajak varen.
Na 4km halte aan café ‘De Nete’ ter hoogte van Bobbejaanland
Na 5km halte aan ‘De Hut’, Spaanshof Herentals
Na 7,5km einde kanotocht aan de watermolen te Grobbendonk, tevoet (6 à 800m) naar BBQ in Het Karrewiel.

Beschrijving en Uurregeling Fietstocht (afstand 55km).
11u00
11u00-12u30
14u00-14u30
16u15-17u00
 Na BBQ

Samenkomst aan Parking Cardijnlaan,Herenthout.
Naar café ‘De Nete’ aan Bobbejaanland over 21km.
Naar ‘de Hut’ aan ’t Spaans Hof in Herentals over 8km.
Naar ‘Het Karrewiel’, BBQ over 11km.
Naar Herenthout over 15km

------- Inschrijving Kanotocht/Fietstocht/BBQ Landelijke Gilde Herenthout zaterdag 21 juli 2018 ------------- inschrijven voor maandag 16 juli 2018 ------------------De Landelijke Gilde Herenthout huurt de kano’s aan een speciale prijs bij www.vzwdewimpe.be , Schransstraat 28 Herenthout. Zie op dit internet
adres ook voor beschrijving van boten. Een overzicht van het traject vindt je op de fietskaart op de achterzijde.

Ondergetekende ....................................................................... Tel/GSM .................................. ............ bestelt :
1) ......... x 1-persoonskajak à € 14/stuk

= ......

x

€ 14,-

=

€ ................

2) ......... x 2-persoonskajak à € 19/stuk

= ......

x

€ 19,-

=

€ ................

3) ......... x canadese kano (2pers+evt 1kind) à €23/stuk = ......

x

€ 23,-

=

€ ................

4) ......... x BBQ aan €22/volw (2 dranken inbegrepen) = ......

x

€ 22,-

=

€ ................

5) ......... x BBQ aan €12/kind (2 dranken inbegrepen)

x

€ 12,-

=

€ ................

Totaal =

€ .................

= ......

6) Neemt deel aan de fietstocht tijdens de natuursportendag op zondag 21 juli 2018 met ........ Personen.
Inschrijven kan ook via storting van het totale bedrag op rekening KBC BE63 7333 1612 0808 op naam van Landelijke Gilde Herenthout. Met
mededeling van aard/aantal van boten en aantal deelnemers BBQ.
Meer inlichtingen via:

Onze website: http://herenthout.landelijkegilden.be/
Email: marc.beirinckx@kuleuven.be
Tel: 014/517574
Gsm: 0496/663715

