WANNEER:
op vrijdag 3 maart 2017
Start tussen 19.00 en 21.00 uur

HEB JE ZIN IN EEN NACHTDROPPING?
Eentje waarbij…
• het donker is en de nacht alles extra sfeervol
en spannend maakt…
• je de weg moet zoeken aan de hand van tips
die je krijgt...
• je samen met anderen voor moeilijkheden
komt te staan, die je dan als groep kan
oplossen...
• een natje en een droogje onderweg zorgen
voor aangename en lekkere afwisseling...
• je op het eindpunt neerploft en luid zegt
“nooit meer” maar waarvoor je een volgende
keer vast weer wilt inschrijven…

Het einduur hangt volledig af van
jullie inzet, doorzetting en
vindingrijkheid onderweg.

Uitnodiging

8ste Rode Kruisnachtdropping

te Wetteren op
3 maart 2017

WAAR:
SCHEPPERSINSTITUUT
Cooppallaan 128
9230 Wetteren
KOSTPRIJS:

€ 5/deelnemer

Dan moet je je inschrijven voor de 8ste Rode
Kruisnachtdropping!

Hiervoor krijg je onderweg enkele hapjes en
drankjes.

IEDEREEN KAN MEEDOEN!

Elke deelnemer ontvangt een leuke attentie.

Wat bieden wij aan?
Keuze tussen een tocht van 12 km of een verkorte
versie van 7 km.
Als voorsmaakje geven we enkele details vrij van
het parcours:
1. Indien je houdt van een stevige en avontuurlijke
wandeling door mooie natuur, kies dan voor
‘GEDROPT!’ Een wandeling vol leuke activiteiten
zowel voor jong en oud.
Wij brengen jullie naar de dropplaats voor een
parcours van 12 km in een schilderachtige
streek. Allerlei technieken zorgen voor het juiste
(lees kortste) pad.
2. Je wilt een mooie avondwandeling maken over
rustige landwegen: kies dan voor de
‘COOPPAL-ROUTE’ (7 km).
Aan jou de keuze.
We hopen dat je erbij kan zijn!

WAT NEEM JE BEST MEE IN JE RUGZAK?
- VERPLICHT:
e een fluorescerend veiligheidsvest
(GEEN Rode Kruiskledij)
e een zaklamp (reservebatterijen!)
e een mes en vork per groep
- onmisbaar:
e waterdicht schoeisel (dikke kousen)
e warme en/of regenkledij
- zeer nuttig:
e balpen
e een goed humeur

Heb je nog vragen, aarzel dan niet contact met ons
op te nemen (provinciale.nachtuilen@skynet.be).

HOE INSCHRIJVEN?
De deelname is op eigen risico.
Vooraf inschrijven is noodzakelijk!
Inschrijven kan door het aantal
personen en hun namen door te mailen
op
het
e-mailadres
provinciale.nachtuilen@skynet.be en
het totaalbedrag vóór 20 februari 2017
te storten op het rekeningnummer
BE58 4449 6477 1179 met als
mededeling “dropping + groepsnaam +
aantal personen”.
Pas na ontvangst van de storting is
je inschrijving geldig!

