Wandelen in het groene hart van Montferland
Wandelvakantie – Beek - Bergherbos (Nederland)
van zaterdag 14/09/2013 tot en met dinsdag 17/09/2013.
(in te schrijven door betalen voorschot tegen uiterlijk 15/01/2013 !!!)
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Beste wandelaar,
In september 2013 wandelen we in Montferland (Beek – Nederland; gelegen op zo’n 260 km van Gent),
daar waar het Nederlandse grondgebied boven Nijmegen naar het oosten uitstulpt. Onze wandelplek is het
Bergherbos : een niet zo bijzonder groot, maar wel een ontzettend mooi en aangenaam wandelgebied dat
eigenlijk een beboste stuwwal is (een cadeautje uit de voorlaatste ijstijd) . Door middel van een 4-tal
dagwandelingen oftewel zwerftochten (dag 1 : 10-11 km; volgende dagen gemiddeld zo’n 16 à 18 km) leren
we dit bos, zijn bewoners en zijn omgeving ‘van binnen en van buiten’ kennen.

Wij hebben uiteraard ook oog voor de bezienswaardigheden in en buiten dit sprookjesbos; onze zwerftochten
brengen ons o.m. :
- naar Huis Bergh (één van de grootste kastelen van Nederland) in ‘s Heerenbergh,
- naar Elten en Hoch Elten (langs de Duitse kant van de grens en gelegen bovenop de Eltenberg),
- naar de heerlijke rust van de recreatieplas Stroombroek en
- naar de heuvel Montferland (met daarop de grootste motte van Nederland).

Prijs en verblijf : 220 euro per persoon op basis van een 2-persoonskamer voor FG2-leden; niet-leden
dienen zich eerst lid te laten maken van onze vriendenkring FinaGent2 door storting van 1100 eeuurroo lliiddggeelldd
(per gezin) op rekeningnummer 737-0177976-24 van FinaGent2 met de vermelding ‘Lidgeld 2013’.
Voor een verblijf van 1 persoon op een 2-persoonskamer wordt door het hotel een toeslag gevraagd van 15
euro per persoon per nacht. Niet in prijs inbegrepen : persoonlijke uitgaven (o.m. drank aan tafel).
We logeren in Hotel Zonneheuvel Schaapsdrift 12 - 7037 CJ Beek (Montferland)

(www.hotelzonneheuvel.nl) op basis van 3 dagen volpension (start zaterdagavond; einde dinsdagmiddag), ’s
morgens uitgebreid ontbijtbuffet, ’s middags lunchpakket en ’s avonds een 4-gangen diner (na de maaltijd is
er telkens ook nog thee of koffie).

Inschrijving - opgelet : in te schrijven door storting voorschot vóór 15/01/2013 !!!
de inschrijving gebeurt uitsluitend door storting van het voorschot t.b.v. 75,00 € per persoon op
rekeningnummer 001-5043709-76 (IBAN : BE91 0015 0437 0976; BIC : GEBA BE BB; naam bank : BNPFortis) op naam van Van de Velde Johan (penningmeester Fina’s Voetstap), met vermelding van
‘Montferland 2013 – Voorschot voor …………(namen deelnemers vermelden aub)’
We opteren opnieuw voor het systeem carpooling (de chauffeur ontvangt dan een bijdrage van zij die
meerijden). De deelnemers zullen later nog meer bijzonderheden toegestuurd krijgen (namen deelnemers,
reisroute, juiste afspraakplaats, practische inlichtingen etc…).

Voor meer informatie kun je terecht bij :
Johan Van de Velde
Tel werk : 0257/92609 – GSM 0494/413.222
Email : johan.vandevelde@minfin.fed.be

Wandelgroetjes,
Johan

