
VOOR WIE?
-> Iedereen die zich verbonden
voelt met BOTS

-> Familie/ vrienden

Beiden een plek waar mensen
samenkomen rond
psychosegevoeligheid!

El Camino:
www.elcaminobekegem.be

BOTS:
https://www.facebook.com/
botssintniklaas
https://www.hieronymus.be/bots

Adres: Guido Gezellelaan 63 • 9100
Sint-Niklaas

Elke KM telt!! Je hoeft niet alle dagen
mee, 1 dag of 1/2 dag is ook mogelijk!

BOTS
Wandel
5- daagse!

BOTS bestaat 5 jaar en dat
vieren we! 

Als wandelaar ben je de koning! Voor
jou wordt gezorgd: 
-> mogelijkheid tot slaapplaats
-> eten en drinken wordt voorzien
-> verzorging indien nodig
-> mentale steun! Eeuwig respect! Op 3 oktober 2022 starten we met een

wandeling van 100km naar El Camino
in Bekegem. 
Deze 100 km worden gespreid over 5
wandeldagen.
Op 7 oktober zullen we aankomen. 

BOTS & EL Camino
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Wandeling van 21.8 km
-> Wil je een halve dag
dan is de wandeling 10,8 km

Inschrijven is
de boodschap!
Dit kan ten laatste tot 15 september

BOTS ->
Wachtebeke

Wachtebeke ->
Lembeke

Knesselare ->
Brugge

Lembeke ->
Knesselare

Brugge -> El Camino -
Bekegem

Wandelschema
Elke dag starten we om 9.30 uur. Voor wie
een halve dag wil wandelen, kan men om
13.30 uur starten. Alle wandelaars worden
naar het vertrekpunt gebracht en de
terugrit naar Sint-Niklaas wordt ook
geregeld! 

Je kan inschrijven om te wandelen via
volgende link: 
https://www.hieronymus.be/bots/

Zie je wandelen niet direct zitten maar wil
je wel een helpende hand zijn? -> ga dan
ook naar de inschrijvingslink en kies om
te helpen!

Wil je een gift doen om onze wandelaars
te steunen? Dan kan dit op volgende
rekeningnummer: 
BE21 0682 3234 1703 + melding:
Wandeling BOTS gift en naam 

Wandeling van 17.2 km
-> Wil je een halve dag 
dan is de wandeling 6,5 km

Wandeling van 19,8 km
-> Wil je een halve dag 
dan is de wandeling 6,8 km

Voor meer info kan je terecht bij:
botswandelvijfdaagse@hotmail.com
0476/20 54 89

Wandeling van 20,8 km
-> Wil je een halve dag 
dan is de wandeling 10,3 km

Wandeling van 16,4 km
-> Wil je een halve dag 
dan is de wandeling 9,1 km

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2Fq4Cia1dC39&data=05%7C01%7CWinona.VanLaere%40hieronymus.be%7Cac998cd3b3a54287a23808da76aaf8cb%7Cdb0c7ca12f2643e89ea98e4fba1a469c%7C0%7C0%7C637952773945387701%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T5GiznWpqSQBsc0xM%2FLiS5PVFW3eNrRtNkh4qDoFwhM%3D&reserved=0

