
NOG ZO'N UNIEKE GELEGENHEID OM 

ALSNOG IN TE SCHRIJVEN!! 
  

   

TOCH NIET VERGETEN ZEKER???? 
  

   

ZONDAG 08 MAART 2020 
  

   

JAARLIJKSE HUTSEPOTWANDELING 
  

   

  

 
 

Het Bestuursteam nodigt 
 

op zondag 08 maart 2020 
 

van jullie harte   
 

uit op haar jaarlijkse HUTSEPOTWANDELING 
 

   in de "KOER-GETTE" in NIEUWKAPELLE 

  

  
PROGRAMMA 

-  14.30 : Samenkomst op de parking in Rumbeke, Sint-Petrus - en –  
Paulusstraat 1 (frietkot/Carrefour) voor het kostendelend rijden 
- 15.30 : Samenkomst van de wandelaars, Sint-Pieterskerk Nieuwkapelle  
- 15.45 : Start voor een rustig wandelingetje van ongeveer 5 km, schoeisel 
aangepast aan het weer.  
Niet-wandelaars of korte-afstandwandelaars kunnen in het restaurant 
 ( Koer-gette, Nieuwkapellestraat 21 8600 Nieuwkapelle (Diksmuide) bij een 
 zelf betaald drankje wachten op de aankomst van de meer gedreven  
stappers. 
- Na aankomst van de laatste wandelaars (+/- 17.00) : 
 * Aperitief (Picon, wijn, bier of frisdrank) 
 * Lekkere "Hutsepot à volonté"  of kip als vervangingsschotel 
 * met één (1) consommatie (wijn, bier, frisdrank) 
 * koffie of thee. 
Wie niet wandelt, kan ook probleemloos komen eten, uiteraard mits 
 inschrijving en betaling ... 
  



 

Inschrijven bij Nadine:  0496 38 91 76 of  nadine-vermeersch@hotmail.be. 
 
Vermeld of je rechtstreeks zelf rijdt, hoeveel personen er eventueel met je 
 (kunnen) meerijden of zo je vervoer wenst. Zo kunnen wij een vervoers- 
plannetje opmaken om iedereen goed en wel ter plaatse en terug thuis te 
brengen. 
Kostendelend rijden: 4 euro pp rechtstreeks aan je chauffeur te betalen. 
Vergeet evenmin je eetkeuze op te geven: hutsepot of kip. 
  
Ongelooflijk maar werkelijk waar, voor dit alles betaal je als vtbKultuurlid 
precies dezelfde prijs als vorig jaar: slechts 30 euro per persoon, niet-leden 
betalen 33 euro pp en voor VTP Roeselare 15 euro!! 
Over te schrijven op bankrekeningnummer BE75  6528 2295 4651 van 
vtbKultuur Anders op Stap met vermelding:  “ Hutsepot 2020 - … (aantal) 
deelnemers -  ... Hutsepot/ ...kip”. 
Enkel je betaling “vóór 04 maart 2020 bevestigt je deelname. 
Annulering zonder kosten enkel mogelijk tot dinsdag 03 maart 2020!!. 
  
Van een hutsepot(wandeling) geniet je dubbel zoveel als je dit SAMEN 
beleeft! 
MASSAAL én TIJDIG inschrijven en meedoen dus !!!! 

   

  

   

 


