DAG VAN DE TRAGE WEG
ROBORST, 21 OKTOBER 2018
Beste ouders, leden,
Naar aanleiding van de Dag van de Trage Weg gaan er in het weekend
van 20 en 21 oktober enkele wijzigingen zijn aan ons programma.
Elk jaar besluit de Trage Wegen werkgroep Zwalm namelijk een actief werkjaar met een groots
wandelevenement opgezet i.s.m. Natuurpunt Zwalmvallei, Heemkundekring Zwalm, de gemeente
Zwalm en onszelf. Dit jaar staan de VG’s en de seniors in voor de hapjes en de drankjes voor de
wandelaars, wat voor hen een mooie opbrengstactiviteit is. Bovendien geeft ons dat ook de
mogelijkheid om met de andere kinderen eens te spelen op onbekend terrein!
Meer concreet zullen onze activiteiten van dat weekend doorgaan op zondag 21 oktober én zullen deze
plaatsvinden op het eindpunt van de wandeling: op een grasplein in de Machelgemstraat, vlakbij de kerk
van Roborst (zie kaart).

Voor de bevers, welpen en JVG’s gaan de activiteiten dus zondag door van 14:00 tot 17:30 in Roborst.
De VG’s en seniors moeten nog het één en het ander voorbereiden de zaterdag ervoor (cakejes maken,
drank aankopen, de takenverdeling maken… ) en op de dag zelf ( tenten opzetten, drank en eten klaarzetten ... ). Daarom spreken zij op zaterdag 20 oktober af op het lokaal, van 15:00 tot 18:00. Op zondag
zullen zij dan effectief helpen op de wandeling in Roborst, De exacte uren voor zondag zullen nog
besproken worden op zaterdag en hangen ook af van het aantal VG’s/seniors die aanwezig kunnen zijn.
Lukt het niet om op beide dagen aanwezig te zijn is dat ook geen probleem.
Voor de ouders is dit ook de perfecte namiddag om eens de beentjes te strekken en mee te doen aan de
wandeling zelf! Er zijn drie routes (2, 4 en 9 km) die de mooiste recent geopende wegjes in de buurt
omvatten. Zeker de moeite waard om eens te genieten van onze prachtige natuur. Meer info over de
wandeling kan je ook op hun website (https://www.tragewegen.be/component/ohanah/copy-of-zwalmnog-meer-trage-wegen-in-het-wandelwalhalla?Itemid=706) terugvinden.
Hopelijk allen (zowel ouders als leden...) tot dan!
Met vriendelijke scoutsgroeten,
De leidingsploeg
155ste FOS De Feniks
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