
       Bergen op Zoom, 10 oktober 2008 

 

 

Beste Grote en Kleine vrienden en vriendinnen van de ZES! 

 

Een paar jaar geleden heb ik met Emmy 

en de kinderen een geweldige mini 

wandelvakantie gehouden in de Belgische 

Ardennen. We hebben twee dagen 

gelopen, ongeveer 13 tot 15 km per dag, 

en twee keer op een camping geslapen in 

onze eigen tent. Dat was een heerlijke 

ervaring en voor mij een deja-vu naar de 

tijd dat we als rowan hetzelfde deden, 

maar dan 100% relaxed. 

 

Komend voorjaar wil ik dit weer gaan doen: samen met Emmy en de kinderen een 

prachtig stukje wandelen in de fraaie omgeving van de Ardennen. Ik wil heel 

graag jullie daar ook bij uitnodigen! We kunnen het jullie van harte aanbevelen!! 

 

Het programma zal er wat mij betreft ongeveer zo uit komen te zien: 

 

Dag 1. 

• Aankomst vertrekpunt tussen 7.30 en 8.00 uur 

• Welkom en doorspreken route en verder afspraken 

• Eerste etappe dag 1 van 9.00 tot 12.00 uur (ong. 8 km) 

• Lunch ergens onderweg van 12.00 – 13.30 uur 

• Tweede etappe dag 1 van 13.30 – 16.00 uur (ong. 6 km) 

• Gezamenlijk eten op de camping  



Dag 2. 

• Opstaan en ontbijt tussen 7.30 en 9.00 uur 

• Eerste etappe 2de dag van 9.00 tot 12.00 uur (ong. 8 km) 

• Lunch ergens onderweg van 12.00 – 13.30 uur 

• Tweede etappe van dag 2 van 13.30 – 16.00 uur ( ong 6 km) 

• Gezamenlijk eten op camping 2 

 

Dag 3. 

• Opstaan en ontbijt tussen 8.00 en 10.00 uur 

• Met de bus/trein terug naar het beginpunt 

• 13.00 uur gaat iedereen weer naar huis 

 

Hierboven beschreven schema is maar een richtlijn. Afhankelijk van wie er mee 

gaan zullen we hier flexibel mee omspringen. Zo kan de afstand aangepast 



worden. Ook moet het altijd mogelijk zijn om individueel af te wijken. 

Bijvoorbeeld dat men alleen maar een ochtend of een middag mee loopt. Maar dat 

bespreken we dan onderling wel. Wat mij betreft staan het wandelen en 

kamperen wel centraal. Daarmee bedoel ik dat we in principe zoveel mogelijk zelf 

onze spulletjes in rugzakken mee nemen. Het liefst laat ik de auto’s de hele drie 

dagen bij het beginpunt staan en reizen we gezamenlijk per openbaar vervoer aan 

het einde weer terug naar de auto’s. Zeker naar de kinderen toe geeft dit een 

goed en vooral ‘stoer’ gevoel! 

 

Dan restten mij nog een tweetal vragen: 

1. Gaan jullie gezellig met ons mee? We zouden het in ieder geval zeer leuk 

vinden! 

2. Wanneer gaan we dit dan doen. Mijn voorkeur is voor het 

pinksterweekeinde van 2009. Deze is van zaterdag 30 mei t/m 1 juni. Een 

alternatief is de hemelvaart vakantie. Deze is van donderdag 21 t/m 

zondag 24 mei. Voordeel van de Hemelvaart is dat je een dag langer hebt 

waardoor je iets flexibeler bent, nadeel is dat je wat meer verlofdagen 

moet opnemen. 

Wil je me uiterlijk eind oktober laten weten of jullie mee gaan en, zo ja, waar 

jullie voorkeur dan naar uit gaat. Zodra ik weet wie er allemaal mee gaan 

wandelen maken we verdere afspraken over waar en hoe! 

 

Mvg, 

Daan van Dommele. 


