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Brussel, april 2017. 

 

         

 

UITNODIGING 

Familiewandeling HUIZINGEN 

donderdag 27 juli 2017 

 

  

 

 

Beste vrienden, 
 

Niet alleen de familiewandelingen zijn een traditie geworden in de vakantiemaanden maar ook de 

locatie. Voor onze familiewandeling van juli trekken we traditiegetrouw naar het Provinciaal 

Domein van Huizingen. 

Hier komen jong en oud aan hun trekken want niet 

alleen onze leden en hun partner zijn hier welkom, 

ook de kinderen, kleinkinderen en zelfs de 

achterkleinkinderen mogen mee komen. 

Deze locatie biedt ons voldoende mogelijkheden 

om een geslaagde ontspanningsnamiddag te 

garanderen. Er is een ruime parking, verschillende 

mogelijkheden om een korte en lange wandeling 

uit te stippelen, gewoon zelfs een aangename 

omgeving om te genieten onder vrienden. 

Voor de kleinkinderen is er naast een 

gemakkelijke en veilige wandeling in het 

provinciedomein ook de mogelijkheid om – gratis – een aantal attracties (speeltuinen, treintje, 

minigolf, mini-cars, roeiboten) uit te proberen. 

Voor de volwassenen en uiteraard ook voor de kinderen bieden we – na de wandeling – een gratis 

drankje aan. 

Na de wandeling wordt er voor de liefhebbers – terug – een barbecue voorzien. Die goed verzorgde 

en lekkere barbecue is uiteraard betalend, maar is zeker zijn geld meer dan waard. 

 

Praktische afspraken: 

 

Waar: Provinciedomein Huizingen, Torleylaan 100, 1654 Huizingen. 

 Wij betreden het domein via de hoofdingang. 

 Wij komen samen op het buitenterras rechts van het kasteel, toegang via de loopbrug. 

 Dit terras is speciaal voor ons gereserveerd. 

 Ook het aansluitend cafetaria en de sanitaire accommodatie zijn voor KBC 

 voorbehouden. 

 

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Verloop: 13.30 uur - welkom en registratie 

  14.00 uur - vertrek van de wandelingen (korte +/- 5 km, lange +/- 10 km), 

daarna kunnen de kleinkinderen op de attracties en wordt door het 

bestuur aan alle deelnemers een drankje aangeboden op het terras  van 

het kasteel 

  18.00 uur - BBQ op het overdekt terras voor de ingeschrevenen 

  21.00 uur - einde en veilig naar huis. 

Deelname: 

 

 Deelnemen aan de wandelingen, het drankje achteraf en de attracties voor de 

kleinkinderen zijn GRATIS. Inschrijven hiervoor is niet nodig, gewoon afkomen! 

 

 Voor de deelname aan de barbecue is inschrijven WEL noodzakelijk.  

De prijs van de all-in BBQ (aperitief, buffet, wijnen en frisdranken naar believen) 

bedraagt: 

- voor volwassenen: 35,00 Euro  

- voor kinderen tussen 6 en 12 jaar: 18,00 Euro 

- voor kinderen jonger dan zes jaar: gratis. 

 

 In de periode van 19 tot 30 juni 2017 kan je de deelnameprijs overschrijven op de 

rekening van de Seniorenclub KBC Brussel BE49 7340 2675 8871 met vermelding 

'BBQ Huizingen: aantal V(volwassenen) + aantal K(kinderen) + aantal k (kinderen 

jonger dan zes jaar)'. 

 

Bijkomende info en toelichting kan je bekomen bij de organisatoren: 

  

 Rita Maes  0476 61 98 73 

maes.re@skynet.be 

Frans Vansintjan 0498 39 59 37 

frans.vansintjan@telenet.be 

 

Als er kinderen jonger dan zes jaar deelnemen 

aan de BBQ, stuur dan ook - voor alle zekerheid 

- een mail of bel naar Rita of Frans.  

Wij kijken er naar uit jullie talrijk te mogen 

verwelkomen in de prachtige omgeving van het 

Provinciedomein van Huizingen. Wij hopen heel 

veel wandelaars en kids te mogen begroeten en 

we maken er met zijn allen een echt familiefeest 

van. 

Tot weldra, 

Het bestuur. 

  


