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Hotel pension Vierhouten

Wandelvakantie Vierhouten (Nederland)
van donderdag 10/09/2015 tot en met zondag 13/09/2015
De Veluwe in al zijn glorie!
(in te schrijven door betalen voorschot
tegen uiterlijk 15/01/2015!!!)

Natuurpark De Hoge Veluwe

Het verscholen dorp

Beste wandelaar,

In september 2015 wandelen we in Vierhouten (Nederland – zo’n 250 km van Gent).
Onze wandelplek is De Veluwe, onstaan zo een 150.000 jaar geleden, een cadeautje uit
de ijstijd.
We wandelen door zand en bos en hopelijk kunnen we de prachtige bloei van de heide
bewonderen. We ontdekken het natuurpark De Hoge Veluwe per fiets.
wandelprogramma Vierhouten - Veluwe :
dag 1 : samenkomst op plaats van afspraak aan parking ingang Otterloo Nationaal Park
Hoge Veluwe (details volgen later); mogelijkheid tot picknick; fietstochtje van zo'n 22
km door dit prachtige natuurreservaat (in het park zijn fietsen gratis beschikbaar); we
bewonderen het bos, de heide, het stuifzand, de duinen, het jachtpaviljoen en het
natuureducatief centrum;
dag 2 : wandeling door het Vierhouter Bos (zo'n 16 km; inkorting mogelijk); een prachtig
beukenbos; we krijgen een voorproefje op de open heide van Elspeet en we maken
kennis met de kunstwerken en de monumenten van een fantast (piramides, vijvers en
gemetselde beken);
dag 3 : wandeling door het imposante landschap van de Elspeetsche Heide; we wandelen
tevens een heemtuin door en we laten ons betoveren door vochtig heideterrein en
onwezenlijk aandoende stuifduinen (wandeling in 2 delen : 9 km en 7 km; mogelijkheid
tot deelname aan één of aan beide wandelingen);
dag 4 : wandeling (zo'n 9 km) naar 'Het Verscholen Dorp' (een schuilplaats voor
onderduikers uit de Tweede Wereldoorlog) waar een gids ons vertelt over het toch wel
bloedig verleden van deze hutten; op de terugweg naar onze auto's krijgen we een
initiatie in het 'klootschieten' (naar verluidt een oergezellig Nederlands volksspel);
aansluitend : terugtocht richting België;

Prijs en verblijf: 240 euro per persoon ongeacht 1 persoon of 2-persoonskamer op
voorwaarde dat we minimum met 20 deelnemers zijn; het aantal 1-persoonskamers is
echter wel beperkt tot 6 en zal toegekend worden op basis van de datum van
inschrijving/betaling voorschot. Niet in de prijs inbegrepen: persoonlijke uitgaven (o.m
drank aan tafel).
We logeren in het hotel pension Vierhouten, Tongerenseweg 1-8076 PV Vierhouten.

http://www.hotelvierhouten.nl/ op basis van 3 dagen volpension
(start donderdagavond, einde zondagmiddag met picknick).

Inschrijving – opgelet: inschrijving door storting voorschot vóór 15/01/2015 !!!
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, BNP Fortis) op naam van Van de Velde
Johan (penningmeester Fina’s Voetstap), met vermelding van
‘Vierhouten 2015 – Voorschot voor …………(namen deelnemers én voorkeur kamer
1-persoons/2persoons 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 :
Filip Maes
Tel werk : 0257/92445 – GSM 0472/ 692 154
Email : filip.maes@minfin.fed.be – wandelclubfinasvoetstap@gmail.com

