
Traditioneel organiseren wĳ een herfstwandeling
in De Oude Gracht, nu onder voorbehoud van
eventuele coronamaatregelen.

Dit prachtige parkdomein, waar de Vereniging
van Eigenaars ons, eerst aan Hobonia, nu aan
Hoghescote, al vele jaren toelaat een rondwan-
deling te houden, begeleid door ervaren gidsen.

U zal ontdekken dat naast de evidente natuur-
pracht, gekoesterd door de bewoners, met eeu-
wenoude bomen en een Engels aandoende
parkomgeving, hier ooit olympische sporten wer-
den beoefend. U krĳgt uitleg over de speciale rol
van het domein in beide wereldoorlogen, maar

ook over de bĳzondere familiehistories van de
stichters van het domein.

Vanzelfsprekend gelden de huisregels van het
domein:
– Er wordt enkel gewandeld, en niet gefietst.

Honden zĳn verboden.
– Men moet op de paden blĳven en de richtlĳ-

nen van de gidsen volgen. Een groep wande-
laars wordt steeds vergezeld door een gids.

– Men mag nooit dichter dan 100 meter bĳ een
woonhuis komen.

– Het privé-eigendom respecteren: geen bloe-
men of planten uittrekken en geen papier
en/of ander afval achterlaten.

Herfstwandeling
Oude Gracht
Zondag 16 oktober 2022

HET BESTUUR VAN HOGHESCOTE

Praktische info:
Wanneer: Zondag 16 oktober 2022 - 14.00 uur
Waar: Samenkomst op het kerkplein van Hoogboom
Bĳdrage voor de kosten: leden € 3 per persoon
Inschrĳven is VERPLICHT vóór 1 oktober via e-mail: info@heemkring-hoghescote.be
In verband met corona blĳft het aangeraden om een mondmasker bĳ zich te hebben. Vermeld de
namen van ALLE deelnemers en hun telefoonnummer. Voor meer uitleg kan u bellen naar
03 664 82 77 of 03 605 79 89.
Betaling na bevestiging, bĳ voorkeur op voorhand op rek. BE18 4137 2050 7165 van Koninklĳke
Heemkring Hoghescote vzw, met vermelding ‘Herfstwandeling Oude Gracht’, of eventueel ter
plaatse maar dan met gepast geld.

Mooie herfstdreef op het domein
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