ROOSDAAL - Zondag 05 augustus 2012
De Dikke van Pamel.
Een adembenemende wandeling langs het trage-wegen-netwerk.

Een ontspannen wandeling langs overwegend onverharde paden, de zogenaamde ‘trage wegen’ als daar
zijn : de jaagpaden, kerkwegels, veldwegen, bospaden, holle wegen, akkers en weilanden……
M.a.w. een waardig zomers alternatief.
Practische info:
Waar en wanneer : zondag 05/08/2012 om 14u00 vertrekt de wandeling aan de kerk van Pamel,
Brusselstraat (Roosdaal); er is voldoende parkeergelegenheid.
Routebeschrijving : vanuit Gent (+/- 50 km) E40 richting Brussel; afslag 19 Aalst en dan rechts afslaan
N45 richting Geraardsbergen-Ninove; aan rondpunt Erembodegem rechtdoor richting Ninove; aan 4de
lichten linksaf richting Brussel; aan 3de lichten links afslaan (Omer de Vidtslaan) en na 2 km kom je aan
de kerk van Pamel.
Wandelafstand : 8 kilometer ontspannen wandelplezier.
Deelnameprijs : 1,5 Euro per gezin (lid Finagent 2), 2,5 Euro per gezin (geen lid Finagent2).
Organisatie : Johan Van de Velde, Tel 0257/92609 (werk); 09/344.72.47 (thuis); GSM 0494/413.222
(wie zin heeft, kan na de wandeling mee iets gaan eten, later hierover meer in mijn geheugensteuntje).
----Maar er is meer voor zij deze prachtige streek uitgebreider wil zien : de meer ervaren wandelaar neem ik
in de voormiddag ook mee op een 9,5 km lange trage-wegen-wandeling (80% van deze wandeling loopt
over trage –dus niet gemotoriseerde- wegen : een wandeling achter tuinen, langs velden, weiden, hagen,
knotwilgen, kapelletjes en het natuurgebied van de Pamelse Meersen……..), niet te missen dus…
’s Middags eten we –ergens in de volle natuur- onze (zelfmeegebrachte) pick-nick op.
Practische info voor de voormiddag-wandelaars :
Waar en wanneer : zondag 05/08/2012 om 10u00 start de voormiddag-wandeling aan dezelfde kerk van
Pamel, Brusselstraat (Roosdaal) zie hierboven.
Wandelafstand : 9,5 kilometer opperste wandelgenot.
Deelnameprijs voor een ganse dag begeleid wandelplezier : 1,5 Euro per gezin (lid Finagent 2), 2,5
Euro per gezin (geen lid Finagent2).

