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Beste ouders en kinderen van de Bijenkorf, 

 

 

De 38
ste

 Wandel Mee van de Evergemse sportdienst gaat door op maandag 

11 november in het provinciaal domein Het Leen in Eeklo.  

De wandeling start vanuit de cafetaria Het Leen. Starten kan je vanaf 10.00 uur en ten 

laatste om 17.00 uur wordt iedereen terug verwacht. Er is keuze tussen 6, 12 of 17 km 

en een parcours voor kinderwagens en rolstoelgebruikers.  

 

Deelname aan deze wandeltraditie is nog steeds € 1,00. Graag vooraf inschrijven en betalen 

via onderstaand strookje in gesloten omslag. Eventueel kan je ook nog op de dag zelf ter 

plaatse inschrijven. 

 

Traditioneel zijn wij steeds goed vertegenwoordigd vanuit De Bijenkorf.                              

Alle deelnemers (leerlingen, ouders, oud-leerlingen en sympathisanten) kunnen 

aanwezigheidspunten verzamelen voor onze school. De leerlingen van de lagere school 

verdienen een stempel op hun sportpas. Vergeet het nummer van onze school (nr. 5) niet te 

vermelden op het inschrijvingsformulier. 

 

 

 

Veel wandelgenot.   

            

juf Vera, juf Stephanie, juf Debra en het schoolteam 

 

 

-------------STROOKJE  deelname WANDEL MEE (tegen 25 oktober)--------------------- 

 
 ………………………………………..……………,   klas : ……………   en familie wil 

graag meewandelen met ….. personen, bestelt ..… kaarten en voegt hierbij ..… x € 1,00.  

   

Handtekening, 
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