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Tollembeek : in het land van URBANUS……….
+ bezoek aan Meteo Tollembeek.

Zondag 15 november 2015
Let op : Voorafgaandelijke inschrijving is noodzakelijk : inschrijving + betaling vóór dinsdag
10/11/2015 !!!
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Beste wandelaar,
Op zondag 15 november wandelen we in het mooie en rustige Pajotse landschap, tevens de achtertuin van onze
grote Belgische komiek, cabaretier, zanger, gitarist, stripauteur en acteur URBANUS. Onderweg brengen we een
bezoek aan het weerstation ‘Meteo Tollembeek’. Dit weerstation doet dagelijks waarnemingen en observaties van
de plaatselijke evolutie van het weer. We komen er te weten hoe het weer wordt gemaakt, wat een hogedrukgebied
is en nog veel meer. We krijgen de kans om de klimatologische dagelijkse waarnemingen zelf te doen. Onze
gastheer ter plaatse vertelt met passie over neerslaghoeveelheden, temperatuurschommelingen en luchtvochtigheid.
Het wordt ongetwijfeld een boeiende kennismaking !
We maken er een dagtocht van met wandelen in de voormiddag, zelf meegebrachte picknick in het weerstation
(we krijgen achteraf koffie en uitgebreid dessertenbuffet –zoetekauwen als wij zijn-aangeboden; andere drank
kan ter plaatse gekocht worden) + aansluitend weerkundig bezoek met uitgebreide bespreking van de Algemene
Meteorologie. Na dit bezoek volgt nog een afsluitende wandeling.

Programma en info :
- Samenkomst op zondag 15 november 2015 om 10u00 aan het standbeeld van Urbanus in de
Hernestraat te Tollembeek (er is daar een ruime parking);
- Wandelafstand : zo’n 10 km (aangepast schoeisel; we wandelen ook op onverharde wegen);
- Wie wil, kan ons (uiteraard zonder verplichting) na de wandeling volgen voor een gezamenlijke
maaltijd in Brasserie Folensela (http://www.folensela.be/); meer info volgt in het
geheugensteuntje;
- Niet vergeten picknick mee te brengen;
- Deelnameprijs : 7,5 euro per persoon (inbegrepen : deelname wandeling, bezoek Meteo
Tollembeek, koffie en zelfgemaakt gebak);
- Vooraf dien ik zowel aan Meteo Tollembeek als aan Brasserie Folensela het aantal
wandelaars/eters door te geven; daarom is het nodig om vooraf te laten weten of je meewandelt
en/of je achteraf mee gaat eten. Inschrijving vóór dinsdag 10/11/2015 door het sturen van een
mailtje naar uw trouwe dienaar (email zie onderaan) + storting van 7,50 euro per deelnemer op
rekeningnummer 001-5043709-76 (IBAN: BE91 0015 0437 0976, BIC: GEBA BE BB, BNP
Paribas Fortis) op naam van Van de Velde Johan (penningmeester Fina’s Voetstap), met
vermelding van “wandeling Tollembeek + eveneens vermelden ‘eten Ja’ of ‘eten Neen’ “;
- Opgelet : Maximumgrootte groep is 25 man (beperking capaciteit in weerstation); dus snel
inschrijven én betalen is de boodschap;
- Organisatie : Johan Van de Velde - GSM 0494/413.222; email : johanvandevelde7@gmail.com

