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Familiewandeling  

Donderdag 24 augustus 2017 
 

Brussel, april 2017. 

 

Het bestuur van de Seniorenclub KBC Brussel nodigt jullie van harte uit om samen 

met uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen deel te nemen aan onze 

familiewandeling. 

 

De Gavers 

Het provinciaal recreatiedomein De Gavers ligt 

prinsheerlijk te schitteren in de deelgemeente 

Onkerzele, rond een 20 hectare grote waterplas. 

Je kan er, alleen of met je gezin of vrienden, fietsen, 

wandelen, te water gaan, mountainbiken, strandliggen 

en eindeloos ravotten. 

 

Ronduit indrukwekkend is het nagelnieuwe 

all-weather sport- en recreatiecomplex. Het 

heeft alles - hoe zou het op die plek ook 

anders kunnen - met water te maken: een 25-

meterbad met waterglijbaan, een 

instructiebad, een ploeterplas, een buitenbad 

en massagebad.  

 

De bezoeker kan ook terecht in een 

cafetaria/restaurant en op enkele terrassen 

met heerlijke uitkijk op het domein.  

Een aanrader dus. 

 

Praktisch 

Deze wandeling vertrekt op de parking van DE GAVERS  

Ingang A 

Onkerzelestraat 280  

9500 Geraardsbergen. 

 

VERTREK: 14.00 u stipt. 

AFSTAND: er zijn twee wandelingen: 3,5 km (foto zoektocht) en 10 km. 

Beide wandelingen zijn vlak en gemakkelijk te doen met kinderbuggy’s. 

  

e-mail: seniorenkbcbrussel@gmail.com 

Website: www.seniorenkbcbrussel.be         
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Na de wandeling verzamelen we in de zelfbediening Restoga waar het bestuur 

trakteert op een drankje.  

De jonge deelnemers krijgen ook een ijsje! 

 

Bij zonnig weer kan men gezellig buiten genieten op het terras.  

Intussen kunnen de kids zich uitleven in de grote vernieuwde speeltuin. 

Bij regen is er voldoende plaats binnen. 

 

Wie dit wenst, kan zowel ’s middags als na de wandeling iets eten in de zelfbediening 

Restoga (uiteraard op eigen kosten). 

 

Iedereen van harte welkom.  

 

Het bestuur. 

 

 

Nuttige gegevens  

 

Reisweg 

• Brusselse Ring – afrit 13 Dilbeek –> Ninove – richting Geraardsbergen 

• E40 – afrit Aalst - richting Geraardsbergen  

Volg de wegwijzers ‘De Gavers’. 

 

Wiske Coppens  0472 57 91 33 h.vdbrand@skynet.be 

Marilou Schryvers  0472 21 63 25  marie.schryvers2@telenet.be 

  

Ter info 

Op donderdag 24 augustus organiseert De Gavers een ‘Spruitenbal’ en dit van 

10 tot 16 uur. 

Naast de gewone dingen, worden er in het domein springkastelen gezet, 

workshops en diverse animaties georganiseerd. 

Wil je reeds vroeger naar De Gavers gaan, dan kan je hieraan deelnemen. 

 

Wij spreken in ieder geval af om 14 uur stipt op de parking ingang A. 

 
 

 
     
  


