
 

 
Om 8u30 vertrekken we op het Boudewijnplein in Heusden met de 
autobus. 
Restaurant St.Hubert voor de koffie.
forellenkwekerijen langs de rivier de Amblève.
we dan voor een rustige wandeling langs en over deze 
Na ongeveer 5km komen we dan terug aan het restaurant waar we iets 
kunnen drinken en ons lunchpakket kunnen opeten.
Namiddag trekken we naar Bellevaux voor de wandeling van de 2 
rotsen. 
voo
 
Na de wandeling wisselen we onze wandelschoenen 
comfortabel schoeisel en rijden we terug naar Hotel
St.Hubert in Ligneuville voor het avondmaal:
- 
- 
- 
- 
- 
 
De actueel geldende coronaregels worden uiteraard steeds toegepast
Iedere deelnemer heeft steeds een mondmasker bij zich. 
dit bij verplaatsingen in het hotel
tussen de bubbels van 1,5m mag er zonder mondmasker gewandeld 
worden.
COVID co
 
Opmerking:

Zaterdag 23 oktober 2021: Herfstwandeling “Deux Rochers”
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 Hoofdgerecht vis: Forel met aardappeltjes en groenten.
 Dessert: Crème brûlée
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De wandelingen gaan grotendeels over onverharde wegen met 
onvermijdelijk wat boomwortels en stenen.  Daarom raden we stevige 
wandelschoenen aan. Een wandelstok kan een handig hulpmiddel zijn.  
 
Goed om weten: 
Neem een picknick mee voor het middageten. 
Doe je wandelschoenen al aan voor vertrek, dan heeft de chauffeur 
minder werk om alles uit de bagageruimte te halen.  Je kan gerust 
comfortabele schoenen meenemen voor ’s avonds. 
 
Praktisch: 
We vertrekken met de autocar om 8u30 op het Boudewijnplein te 
Heusden-Zolder. 
Terugkeer is voorzien rond 22u00. 
Deelnameprijs: inbegrepen transport per autocar, een koffie/thee bij 
aankomst, aperitief aan tafel, het driegangen avondmaal keuze 
hoofdgerecht everzwijnstoofvlees of forel (excl. drank), verzekering 
lichamelijke ongevallen en fooi buschauffeur:  

- 52€  voor leden van Pasar of KWB. 
- 57€ voor niet leden. 

Je kan inschrijven door het verschuldigde bedrag ten laatste op 15 
oktober 2021 te storten op het rekeningnummer van Pasar: BE14 
7845 8006 5783 Vermeld a.u.b. ook in de mededeling uw keuze 
(S) voor stoverij of (F) voor forel en uw GSM nr. 
Uw GSM nr. houden wij maar 1 maand bij, maar dient enkel om 
eventueel contact op te nemen voor deze activiteit en voor COVID 
contact tracking. 
Info: - Jos Willems: 0496/211992 

Koen Vandecruys 0478/662635 
- www.pasar.be/heusden of via pasarheusden@gmail.com 

 
Als de COVID-maatregelen zodanig worden verscherpt dat de uitstap 
niet kan doorgaan, krijgt iedereen zijn inschrijvingsgeld volledig 
teruggestort.  Als de wandeling toch kan doorgaan en je annuleert na 
17 oktober, kan dat tot gevolg hebben dat bepaalde kosten niet kunnen 
gerecupereerd worden. 
 


