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¬ Leuven

Visie ¬ Vrijdag 28 juli 2017

Regioverantwoordelijke: Wouter Van Dyck
Artikels op de regiobladzijden (16-19) vallen onder de verantwoordelijkheid van de
regioverantwoordelijke. Verantwoordelijke uitgever regio Leuven: Wouter Van Dyck.
Vragen over het regionaal nieuws contacteer de redactie.
Redactie: Leuven, Martelarenlaan 8, 3010 Kessel-Lo - 016 29 81 00 - leuven@beweging.net

Pasar fietst en wandelt de grote vakantie uit
Enkele Pasar afdelingen uit onze regio plannen activiteiten om de grote vakantie op een leuke manier te beëindigen.

27 augustus: Tremelo-Baal op twee wielen
Voor de dertiende editie van de fietslus trekt Pasar Tremelo-Baal naar de Demervallei tussen
Aarschot en Scherpenheuvel-Zichem.
De deelnemer heeft de keuze uit twee fietstochten:
de grote lus is 53 km, de kleine lus is 28 km. De twee lussen worden volledig bewegwijzerd en lopen over rustige en verkeersarme wegen.

INFO
✔ Info: vrij vertrek tussen 9.00 u en 14.30 u in de Sint-Anna

school,

Baal sebaan 330, Baal.

en: een

leden: 4 euro. Inbegrep
✔ Deelname: leden Pasar: 3 EUR; nietrweg en een portie pannenkoeken bij
drankje en een versnapering onde
aankomst.

✔ www.pasar.be/tremelo-baal of 0497 90 04 63

3 september: Tussen stad en strooien dorp
De deelnemers kunnen kennis maken met de prachtige natuur van het Hageland en de talrijke bezienswaardigheden die
deze streek te bieden heeft. De uitvalsbasis is de parochiezaal van Gelrode, het “strooien dorp”.
De Pasar afdelingen van Aarschot, Begijnendijk-Betekom, Bekkevoort, Scherpenheuvel-Zichem en Tremelo-Baal
bundelen hun krachten.
Op het programma staan drie wandelingen in groep.
De voormiddagwandeling van 13 km vertrekt om 9.30 u. De namiddagwandeling van ongeveer 9,5 km vertrekt
om 14.00 u. Wie stevig wil wandelen kan beide wandelingen combineren tot een dagwandeling van ruim 22
km. Deze wandelingen gaan grotendeels over onverharde wegen.
Voor gezinnen met kinderen tot 12 jaar is er een familiewandeling (5,5 km). Ze gaat over goed begaanbare wegen
die toegankelijk zijn voor buggy’s.
De namiddagwandeling en de familiewandeling kunnen ook met eigen GPS-toestel (of toestel van Pasar) afgewerkt worden. ( vrij vertrek tussen 13.00 u en 14.30 u.)
Wie liever fietst kan tussen
10.00 u en 14.00 u vertrekken
voor een fietstocht. Er zijn
twee parcours voorzien. De
korte tocht (34 km) loopt langs
een licht heuvelend parcours
naar Aarschot. Wie kiest voor
de langere tocht (47 km) rijdt
in
Aarschot
richting
Begijnendijk, dan net over de
provinciegrens, via Pijpelheide
en Grootlo naar Tremelo en via
Rotselaar en Wezemaal terug
naar Gelrode.
Beide tochten lopen langs de
fietsknooppunten en kunnen
dus op eigen tempo afgewerkt
worden.

INFO
✔ Info: alle activiteiten starten in de parochiezaal van Gelrode,

Rillaarsebaan 134.
Ter plaatse inschrijven is noodzakelijk.
n: 4 euro. Inbegrepen:
Deelname: leden Pasar: 3 EUR; niet-lede
jke ongevallen en
meli
licha
ing
wandeling, fietstocht, verzeker
.
eken
een portie pannenko

✔

www.pasar.be/vlaams-brabant

INFO

(Pasar Aarschot)
✔ Cyrille Van Woensel: 0495 37 27of23www
.pasar.be/begijnendijk-betekom
✔ Albert Heremans: 016 53 43 16 www.pasa
bekkevoort
✔ Flor Beylemans: 013 32 28 00 of ar Scher.be/
el-Zichem)
heuv
rpen
✔ Patrick De Jongh: 013 77 84 46 (Pas
aal
elo-b
trem
r.be/
✔ Rudi Vandessel: 015 65 55 01 of www.pasa
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