DAGUITSTAP PELT
woensdag 14 augustus 2019

Voor onze daguitstap in augustus trekken we naar het noorden van onze provincie
Programma:
-vanaf 10 uur aankomst: parking van Eetcafé Scoutsrally, Rallyweg 5, 3910 Pelt
(hier is er gelegenheid om iets te drinken, vrijblijvend)

(Neerpelt)

- 10 u 30 :voormiddagwandeling, Kanaal- en Boswandeling, net geen 5 km en een
kortere lus is ook mogelijk.
-Tussen 12u en 13u30 schuiven we aan bij een koud buffet in Eetcafé Scoutsrally.

- Om 14 uur stipt wachten 3 gidsen ons op aan het infopunt bij
Radio Forest midden in het Klankenbos. Ze zullen ons onderdompelen
in een internationale collectie, klankkunst in open lucht, uniek in Europa. We
worden hier geprikkeld om op een heel bewuste manier met geluid en stilte om te gaan.

Wind en klankkunstwerken zorgen voor een altijd wijzende symfonie tijdens de
wandeling. Omwille van de gidsen is het aantal deelnemers beperkt tot 60.
-We sluiten deze dag af met koffie en taart, in Eetcafé Scoutsrally, omstreeks 16 u.
Met dank aan Simone en Griet voor de organisatie van deze dag !
Prijs : 31 euro: een all-inn: wandeling, koud buffet, het ‘klankenbos’ met 3 gidsen, koffie
en taart (andere dranken niet inbegrepen bij koud buffet en bij aankomst)
Eerst inschrijven vóór 30 juli of tot het ‘volzet’ is bij Paula Habex:
paula.habex@telenet.be  011 32 38 64

0474 64 39 99

en ook voor deze datum overschrijven op het rekeningnummer :
Streekverkenning Limburg IBAN BE43 7353 1313 6701

Best mogelijke route: Vanuit Hasselt richting Eindhoven
Van op de Noord-Zuid Verbinding in Helchteren, na ongeveer 18 km neem je de afslag
Hamont-Achel/Neerpelt naar N790. Op de rotonde neem je de 2de afslag naar
Haagdoorndijk = N790. Na ongeveer 600 meter linksaf slaan naar de Rallyweg. Eetcafé
Schoutsrally ligt links na ongeveer 500 meter.
We kijken uit naar deze daguitstap !

