
De ouderraad van 
Mater Dei organiseert 

opnieuw een 
familieactiviteit !!! 

100 % Coronaproof! 

Kom buiten en 
(her)ontdek je eigen 
dorp. 

Geniet van de lente en 
de verlengde weekends.  

Beweeg, omdat het 
gezond is.  

Spendeer tijd met je 
bubbel.  

 
 

  

100% coronaproof 

Een beetje anders dan de 
voorbijgaande jaren wordt er nu niet 
op vaste avonden gewandeld maar 
moeten de wandelingen afgelegd 
worden binnen de 15 dagen. 
Je kiest wanneer je welke wandeling 
maakt, de volgorde maakt niet uit. 
 
De toffe opdrachten gedurende de 
wandeling maken deze nog leuker.  
Jij doet toch ook mee? 
 
Er zal dit jaar geen bevoorrading 
voorzien zijn maar wij voorzien 
achteraf wel een lekkere beloning.  

Meer informatie :  

 
www.materdeigooreind.be/wordpr
ess/ouderraad/activiteiten/wandel
driedaagse/ 

Email :  

W3Dmaterdeigooreind@outlook.com  

  

Wandel je mee? 
 
 

Wandel-   
3-daagse 
Van 10 mei tot 25 mei 

 

Wie? : Iedereen 
 
Wat? : drie wandelingen binnen een 
tijdsperiode van 15 dagen 
          (keuze uit 3 km of 6 km)  
 
Wanneer? :  
Tussen 10 mei en 25 mei 2021 
 
 

ONTDEK - GENIET - BEWEEG 

 
 



Wandeling 1: Het 
Kochsegoed 
Vroeger stond hier een groot kasteel van de 

familie Koch. Tijdens de Tweede Wereldoorlog 

werd dit domein opgeëist door de Duitsers en 

later zelfs gebombardeerd. Wat er overblijft is de 

toegangspoort en een natuurgebied.  

Wandeling 2: Domein 
van de 
Franciscanessen  
In de volksmond ook wel “het nonnenbos” 

genoemd. Dit voormalige klooster is 

ondertussen omgebouwd naar een 

woonzorgcentrum. Ontdek de pracht van het 

kloosterdomein met zijn bossen en velden. 

 
 

Wandeling 3: De 
speelpleintjeswandeling
Kennen jullie ondertussen echt alle speelpleintjes 

in ons dorp? Ontdek er een aantal onderweg. 

Veel speel en ravotplezier… 

 

   

Praktische Informatie 
Deelname is enkel mogelijk na inschrijving 
vooraf!  

Voor aanvang ontvangt elke groep meer 
informatie, een registratiekaart en een 
routekaart. De wandelroute is ook 
bewegwijzerd. 

Er worden leuke opdrachten voorzien 
gedurende de wandeling. Neem je 
smartphone mee en ontdek de QR codes 
onderweg. 

Heb je de 3 wandelingen gewandeld tussen 10 
mei en 25 mei dan ontvang je een medaille en 
een extra beloning na afloop…. 

Inschrijvingsgeld  € 3/persoon  

Inschrijven VOOR 5 MEI 2021. 

Reglement 
Hou je aan de geldende coronamaatregelen, 
wandel in je bubbel of  hou voldoende 
afstand. 
Deelname op eigen risico. 
Het is een wandeltocht, geen wedstrijd. 
Hou je aan de routebeschrijving. 
Loop op de stoep. Als die er niet is, loop je 
aan de linkerkant van de weg. 
Laat de natuur met rust en gooi je afval in de 
vuilnisbak. 
De organisatie is niet aansprakelijk voor 
ongevallen en/of letsel en/of schade. 

 

 

 

Inschrijvingsformulier 
Volgende deelnemers schrijven zich in voor de 
wandeltocht. (De gekozen afstand mee opgeven aub) We 
schrijven  het inschrijvingsgeld  (€3/persoon) over op 
BE15 7360 1153 9630 (Ouderraad)  met vermelding van 
W3D + naam groep + aantal deelnemers.  

NAAM  GROEP : 
………………………………………….…………….. 

ADRES:………………………………………………. 

………………………………………….…………….. 

EMAILADRES : …………………….……………….. 

KLASOUDSTE + KLAS (indien van toepassing) 
………………………………………………………... 

BEDRAG OVERSCHRIJVING : ……………….EUR 

HANDTEKENING :  

(Formulier te bezorgen aan juf/meester of via de 
brievenbus van Mater Dei, Oude Baan 92) voor 5 mei’ 21 

NAAM + VOORNAAM LEEF 
TIJD 

3/6 
KM 

   

   

   

   

   

   

   

 

  


