Voor diegenen die met de auto komen...

Bever-Hill, Puydt 13, 1547 Bever, Belgie

Vanuit Gent.
Richting Brussel, afrit 17 Wetteren, ga rechts richting Oosterzele, Zottegem, rij
tot Geraardsbergen. Voor Geraards- bergen neem je weg naar Edingen, rij door
Moerbeke vervolgens door Viane, blijf op de baan tot je na ongeveer 3 km een
wegwijzer rechts naar Bever ziet. Rij 1,5km en je komt uit aan de kerk van Bever.
Daarna volg je de kaart.
Vanuit Brussel.
Richting Mons/Charleroi, E19, blijf op de ring en ter hoogte van Halle, afrit 21, neem
je richting Lille/Rijsel, E429/A8, blijf op de hoofdbaan en vervolgens afrit 28 Bassily,
ga rechts, richting Viane en na 4 km kom je aan de kerk van Bever. Daarna volg
je de kaart.
Voor diegenen die met de trein komen...
Vanaf Nederland: Neem je de intercity tussen Rotterdam en Antwerpen of vanaf
Roosendaal, de trein naar Antwerpen via Essen. In Antwerpen, neem je de trein
naar Gent St Pieters. (www.nmbs.be)
Neem de trein tot Geraardsbergen (10km) of Viane (Moerbeke) (5km) of Galmaarden (5km). Van daaruit gaat er een bus naar Bever (haltes : gemeentehuis
of plaats).

P.S. Diegenen

die te voet zijn in Gent kunnen carpoolen met
zij die met de wagen zijn. Laat ons weten indien u over vrije
plaatsen beschikt of omgekeerd, als u een plaats zoekt.

*Leeftijd van de kinderen bijvoegen aub
*Special dieet? (allergie)
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Ik kom, we komen:
met
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met

NEE
sorry
ik heb een
goed excuus!

✔

We hebben gereserveerd bij:

de fiets
de auto
de trein
het vliegtuig
de zeilboot (optioneel)
de parapente (optioneel)

Gent
Bever
Andere
Reserveer een staanplaats voor uw tent
m2

maandag
ik kom de ..................
om ....u
ik vertrek de .............. om ....u

donder. 11

In te vullen aub >

jA
natuurlijk
met plezier!

..........................

Ik steek graag een handje toe:

vrijdag 12

zaterdag 13

zondag 14

maandag 15

In te vullen en op te sturen >

