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Brussel, mei 2018 

 

UITNODIGING 

FAMILIEWANDELING HUIZINGEN 
Donderdag 26 juli 2018 

Beste vrienden, 

 

Naar jaarlijkse traditie gaat onze familiewandeling, gevolgd door een barbecue, door in het 

Provinciaal Domein van Huizingen. Waarom veranderen als we jaarlijks moeten vaststellen dat 

iedereen super tevreden is over deze jaarlijkse bijeenkomst. 

Wel proberen we ons programma steeds een beetje aan te passen en houden we rekening met vragen 

die uit de groep komen en zo is er ook dit jaar een kleine nuance in het wandelschema. 

Voor al diegenen die nog nooit eerder aan dit evenement deelnamen geven we een korte 

samenvatting van hoe onze dag er uitziet en wat er zoal te beleven valt. 

Vooreerst zijn de familiewandelingen 

toegankelijk voor onze leden en hun partners 

maar ook de kinderen, kleinkinderen en zelfs 

achterkleinkinderen zijn die dag welkom. 

Het deelnemen aan de barbecue is een optie 

die je kan nemen; zij die enkel willen 

wandelen zijn zeker ook welkom. Vóór het 

kasteel is een ruime parking voorzien, met 

daar achter de hoofdingang van het domein. 

Binnen in het domein komen wij samen op 

het buitenterras van het kasteel, toegang via 

de loopbrug. Dit terras is speciaal voor ons 

gereserveerd. Ook de aansluitende cafetaria 

en de sanitaire accommodatie zijn voor KBC 

voorbehouden.  

 

Verloop: 13.30 uur - welkom en registratie 

  14.00 uur - vertrek van de wandelingen:  

    - nieuw dit jaar: een 2km wandeling voor de kleinsten 

    - 5km wandeling 

    - 10km wandeling 

Daarna kan iedereen die dit wenst een aantal gratis attracties uitproberen 

zoals: speeltuinen, treintje, minigolf, mini-cars en roeiboten. Ook wordt 

er na de wandeling aan iedereen op het terras van het kasteel een drankje 

aangeboden. 

  18.00 uur - BBQ op het overdekte terras voor de ingeschrevenen 

  21.00 uur - einde en veilig naar huis. 

 

Deelname: 

1. Deelname aan de wandelingen, het drankje achteraf en de attracties voor de klein- en 

achterkleinkinderen zijn GRATIS. Inschrijven hiervoor is niet nodig, gewoon afkomen! 
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2. 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: 37,00 euro  

- voor kinderen tot 12 jaar: 18,00 euro 

- voor kinderen jonger dan 3 jaar: gratis. 

 

 

 

3. In de periode van 18 tot 29 juni 2018 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 3 jaar)'. 

 

 

Bijkomende info en toelichtingen kan je bekomen bij de organisatoren: 

Rita Maes  0476 61 98 73  maes.re@skynet.be 

Clement De Win 0476 45 29 78  clement_dewin@hotmail.com  

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

 

Wij kijken ernaar uit jullie talrijk te mogen verwelkomen in de prachtige omgeving van het 

Provinciedomein van Huizingen, Torleylaan 100 te 1654 Huizingen. Wij hopen heel veel 

wandelaars en kids (doch zoals steeds bij de wandelingen ‘geen honden’) te mogen begroeten en we 

maken er met zijn allen een echt familiefeest van. 

 

Tot weldra, 

 

Het Bestuur 

  


