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Voor de 3de keer gaan we weer happen en trappen. 

Dit maal gaan we de Belgische kant uit. 

Je start tussen 12u en 13u aan ons eigen lokaal achter het gildenhuis 

waar er eerst een DRANKJE zal worden aangeboden. 

Hier krijg je de fietsroute zodat je op je eigen tempo kan fietsen. 

Vervolgens rij je naar perron noord bij het militair vliegveld van 

Brasschaat.  

Een tochtje van ongeveer 10km. 

Hier zal er een pannekoek of een soep naar eigen keuze worden 

aangeboden . 

Je kan hier natuurlijk ook gezellig een terrasje doen terwijl de 

kinderen in de speeltuin zitten. 



Na een tochtje van ongeveer 5km worden we verwacht bij zorg- en 

buurtboerderij Meander voor een tasje thee of koffie met gebak . 

Hier worden we vanaf 15u verwacht.                                                                                                                                                                                                                                                             

Na hier tussen de kippen ,konijnen ,paarden ,hangbuikzwijntjes en 

nog vele andere dieren te hebben gelopen rijden we terug naar              

het Gildenhuis goed voor ongeveer nog eens een 10km. 

Hier wordt je tussen 17u30 en 18u verwacht voor overheerlijk 

stoofvlees met frietjes op grootmoeders wijze met dessert en voor 

de kinderen die geen stoofvlees lusten worden er curryworsten 

voorzien. 

Er kan gekozen worden uit verschillende formules: 

-Het volledige pakketje:  

volwassenen: 25€  

kinderen -12 jaar: 15€ 

-Enkel de fietstocht :  

volwassenen: 13€  

kinderen -12 jaar: 7€ 

-Enkel het stoofvlees met frietjes: 15€ 

Inschrijven kan tot 24 augustus bij 

-Daniel Cornelissens 



Zes-oktoberlaan 35 

Putte Ned. 

daniel.cornelissens@kpnmail.nl 

0487/33.22.93 

-Francois Groenewege 

Albert louisastraat 14 

fgroenewege@gmail.com 

03 665.00.87 

Of via overschrijving met vermelding van naam en het aantal 

deelnemers op rek.nr. BE46 9731 8326 2336 KWB Putte-Ertbrand. 

Graag wel ons het strookje te bezorgen of een mailtje te sturen  

 

 

 

Inschrijven Hap en Trap 

Naam………………………………………………………. 

-Het volledige pakketje:  

……volwassenen x 25€                                                 

……kinderen -12 jaar x 15€ 

-Enkel de fietstocht:  

……volwassenen x 13€  

mailto:daniel.cornelissens@kpnmail.nl
mailto:fgroenewege@gmail.com


……kinderen -12 jaar x 7€ 

-Enkel het stoofvlees met frietjes: 15€ ……. 

 

  


