
 

Happy New Year ! 
 

NIEUWJAARS WANDELING,  zondag 19 februari 2023. 
 

We gaan 2023 inzetten in het prachtige Warandepark te Tervuren.  
Deze keer ook weer samen met de Belgische Spanielclub.  

 
Met onze Spanieltjes wandelen we door het majestueus domein dat ooit het 
jachtgebied was van de hertogen van Brabant, waar we halverwege vergast 

worden op een versnapering en opkikkertje, aangeboden door de clubs.  
Daar is ook een afgesloten losloopweide waar de hondjes eens de pootjes kunnen 

strekken.  
 

We hopen vele leden en hondenvrienden terug te zien want de  
de locatie is nu toch zeker voor iedereen centraal gelegen. 

  
Na de wandeling kunnen we samen eten in een apart zaaltje in De Foyer 

KEUZEMENU : 
Huisgemaakt Stoofvlees met frietjes : €20.00 

Spaghetti : €15.00     XL: €18.00 
VIS : scampi, curry, Tagliatelli : € 19.00 

 KINDERMENU : Spaghetti €13.00  : Lasagne €15.00 
 

We vragen om bij inschrijving uw keuze te vermelden en ook om op voorhand te 
betalen (alleen betaalde maaltijden zullen gereserveerd worden).  

Te betalen op BECC rekening nr : BE56 7512 0044 5688  
  

Er kan ook gewoon à la carte gegeten worden, maar dan in de brasserie zelf, 
hopend dat er plaats is, want het is er altijd heel druk op zondagnamiddag. 

Er mogen honden binnen, maar wij vragen om er toch zoveel mogelijk in de auto te 
laten als we gaan eten.  

 
gelieve VOOR 14 feb. door te geven aan PROVOST HILDE , 

met hoeveel personen je aanwezig zult zijn, en indien gewenst, wat je wilt eten. 
gsm 0479 54 53 55 of  email :  hilde.provost@skynet.be  

 
 

 

mailto:hilde.provost@skynet.be


 
Samenkomst : 

10.30u aan De Foyer De Warandepoort  Tervuren.  
(PARKEREN op de ruime parking in de Kastanjedreef  aan Kasteelvijver ) 

(2.20€ voor dagticket, geen betaling mogelijk met bankkaart, enkel cash-munten 
of de app 4411)  

  
 

Vertrek wandeling stipt om 11u :  
Einde voorzien terug aan De Foyer rond 14.00  à 14.30u 

Voor de puppy voorzie je best een stevige rugzak om hem op tijd te laten rusten….. 
 

WEGBESCHRIJVING 
Ring R0 Brussel, uitrit 1 Tervuren/Vierarmenkruispunt, N3 richting Tervurenlaan.  

Aan 2° rotonde rechtdoor rijden tot +/-50m voor het paleis  
rechts Kastanjedreef nemen tot beneden, daar is er links een grote parking  

 
 

PROBLEMEN DE DAG ZELF OF ONDERWEG?  
BEL Melissa Apers 0497 /44 94 67 of Hilde Provost op : 0479/54 53 55 

 
Wij hopen jullie talrijk terug te zien op onze wandeling, 

Het BECC  en BSCB comité 
 

 
 

     


