Opgelet :
in te schrijven vóór
13 mei 2012 !!

Sneukelwandeling in Gent
…deze keer een ‘lekkere’ wandeling…

Wanneer : op zondag 27 mei 2012 (pinksterdag)

Afspraak : op zondag 27/05/2012
We verzamelen om 14u00 aan het Jan Yoensplein in Gent (in de buurt van het Van Beverenplein).

Voldoende parkeergelegenheid rond het Jan Yoensplein of het Van Beverenplein.
Wandeling : totale afstand + 5 km – goed bewandelbaar;
Programma : een sneukelwandeling is zoals het woord het zegt, namelijk de beide : wandelen en sneukelen. We
wandelen (niet te veel, iedereen kan dus mee) en sneukelen door een mooi stukje Gent, en hierbij wordt ons heel wat
lekkers aangeboden. We zwerven langs de vernieuwde Wondelgemse meersen en nemen de fly-over. We wandelen langs
het nieuwe Justitiegebouw, naar het Prinsenhof waar Keizer Karel op 24 februari 1500 geboren is. Als Gentenaar kan je
niet laten deze mooie plaatsen eens op een andere manier te herwaarderen, en als niet-Gentenaar is dit een ideale manier
om de stad een beetje te leren kennen. Eens terug aangekomen op onze vertrekplaats genieten we van een lekkere hot-dog.
Opgelet : voor deze activiteit is het nodig om vooraf in te schrijven en dit vóór 13/5/2012. Dit gebeurt door Luc te
contacteren (ofwel email of gsm : zie hieronder) + het verschuldigde bedrag tevens vóór 13/05/2012 te storten op
rekeningnummer 001-5043709-76 (IBAN : BE91 0015 0437 0976; BIC : GEBA BE BB; naam bank : BNP-Fortis) op
naam van Van de Velde Johan (penningmeester Fina’s Voetstap), met vermelding van ‘Sneukelwandeling voor
…………(namen vermelden aub)’.

Kostprijs voor deze overheerlijke sneukel-wandeling : 13,5 € per persoon (leden FG2) en 15 € per persoon
(niet leden Finagent2) – kinderen (-12j) betalen slechts 5 € (leden FG2) en 6 € (niet leden FG2).
Inlichtingen :
Myriam tel. Werk 0257/92813 of 0499/41.37.73
maria.maerrem@minfin.fed.be
vanlimbergenluc@gmail.com (0497/94.55.23)

