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Na Brabantse Ardennen Trail, nu onze Moorselwandeling op
zondag 19 maart 2023.

Nog minder dan drie weken tot de Moorselwandelingen. Tijd voor een

Vreugdeklapper Extra.

Aantal leden blijft stijgen, dus club zit in de lift.

Het aantal regelmatig wandelende leden mag nog wat stijgen, maar de winterperiode

zal hier wel voor iets tussen zitten.

 De 2e editie van de Brabantse Ardennen Trail was een groot succes. Niks dan

vermoeide maar gelukkige deelnemers. Zo ook 22 dappere leden van onze club.

PROFICIAT! Hierbij ook enkele nieuwe leden die direct het zware werk aangepakt

hebben. Over deze Trail meer in een volgende Vreugdeklapper.

Deze Vreugdeklapper Extra is uitsluitend met vraag om medewerkers voor onze

Moorselwandeling.

We beschikken over 2 zalen: startzaal Steenberg in Moorsel en rustpost in

parochiezaal in Everberg.



Verschillende mensen hebben al aangegeven om trouw op post te zijn. Mogen we
vragen aan deze mensen om toch nog het formulier op de website in te vullen zodat

we zeker zij  van deelname. Het duurt maar een paar minuten.

Bij voorbaat dank aan de helpers en de anderen … op post om te stappen hé.

Speciaal voor de nieuwkomers: zeker eens langskomen om wat bij te praten en te

socializen!

Volgende in de stijgers staande Vreugdeklapper zal vermoedelijk bevatten:

Al wat meer info en mogelijkheid tot boeking/reservering 3-daagse naar

Houffalize: vrijdag 22 september tot zondag 24 september 2023.

Wandeling met inschrijving en drankenbon in het verschiet

Terug Vrijdagwandeling

Busreis naar …

En verslag en sfeerbeelden van de 2e editie van de Brabantse Ardennen Trail
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