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is een SNEUKELTOCHT waaraan je kan deelnemen :
· ofwel met je eigen FIETS
· ofwel met onze BOERENKARREN (getrokken door tractoren)
Steeds reserveren voor de boerenkarren en dit enkel van 18 tot 20 u op tel 055 60 08 01
Slechts 40 plaatsen op de boerenkarren en deze zijn voorbehouden aan personen met
beperking en minder mobiele mensen.

Kruishoutemseweg 84, 8790 Waregem
Tel. 056 61 00 11

Start tussen 15 EN 16u in DOMEIN DE GHELLINCK
De tocht is ongeveer 30 km lang en brengt je langs heel wat mooie hoekjes in onze
streek en langs onze Sneukelfietsroutes.
Halverwege de tocht is er tijd voor een stop met een drankje en een koekje.
Bij aankomst in Domein de Ghellinck krijg iedere deelnemer een aperitief, warme
beenhesp met frietjes en groenten, en een heerlijk dessert.

DEELNAME aan ’t Sneukelwiel kost 22€ voor volwassenen
en 15€ voor kinderen onder de 12 jaar. Maar opgelet: de
plaatsen zijn beperkt, slechts 400 kaarten beschikbaar !!

Met de
medewerking van

KAARTEN kunnen aangekocht worden:
***vooreerst na reservatie op volgend mailadres:
desneukelfiets@telenet.be
We mailen je dan het rekeningnummer door waarop je
kan overschrijven, de gereserveerde en betaalde kaarten
liggen dan bij de start op 15.08.
***vervolgens na telefonische reservatie
en betaling op volgende adressen:
-Biesbosstraat 3A W-P tel 055.600801
-Lindestraat 60 W-P tel 055.311614 / 0497.456294
-Tjammelstraat 16 W-P tel 056.680282
-Wortegemplein 10 W-P 0475.595162
-Molenstraat 140 Oudenaarde tel 0498.576902
-Broekstraat 37 Oudenaarde tel 0476.917344
***via aankoop bij Letterland
Beverestraat 81 9700 Oudenaarde (vanaf 01.08)
DIT ALLES TOT DE BESCHIKBARE KAARTEN ZIJN UITVERKOCHT !!
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