
15 AUGUSTUS 2019 
PAARDENZEGENING om 11u te EERNEGEM 

BEPEILDE RUITER-  EN KOETSENWANDELING  
 

Na jaarlijkse gewoonte is de zegening aan zijn 31e editie toe! Nadat we met zijn allen 
het wijwater op ons hoofd hebben gevoeld, kunnen we genieten van een mooie 
wandeling van ± 25 km. De tocht bestaat uit landelijke wegen en dreven en wordt 
voorzien van verzorgde stops met hapjes en drankjes. 

 

Er zijn twee mogelijkheden voorzien. 

Voor de mensen die alleen naar de zegening wensen te komen, is er een aandenken 
en een gratis drankje voorzien in ‘De Herdershoeve’ (Zedelgemsesteenweg 58 te 
Eernegem). 

 

Voor de mensen die de zegening en de wandeling willen meedoen, is het mogelijkheid 
om aan te spannen voorzien vanaf 10u op de terreinen van de Fabriekweg en de 
groenzone op de hoek van de Fabriekweg en de Zedelgemsesteenweg te Eernegem 
en dit op ongeveer 1,5 km van het centrum. 

Na de zegening om 11u wordt individueel gereden naar de Herdershoeve  
(Zedelgemsesteenweg 58 te Eernegem) waar een lunchpakket en drank wordt 
aangeboden voor de start van de wandeling. 

 

Halfweg is er nog een verzorgde drankstop voorzien met versnaperingen. Bij aankomst 
na de wandeling (vanaf 15.30u) kunnen jullie smullen van kip aan het spit met 
groentjes en overheerlijke frietjes en dit in feestzaal Taste Lounge, Fabriekweg 48 te 
Eernegem. 

 

Kostprijs: 

• 2 stops (lunchpakket + drankstop) VERPLICHT 

- volwassenen: 12 EUR  

- kinderen onder de 12 jaar: 6 EUR 

• All – in (stops + kip aan het spit) 

- volwassenen: 25 EUR  

- kinderen onder de 12 jaar: 15 EUR 

 

Inschrijven voor de koetsenwandeling is verplicht en dit voor 12 augustus! 

Bij Pol Vansieleghem 0475/45.18.52 na 18u of  

via mail op polvansieleghem@hotmail.com 

 

Hopende op een stralende 15e augustus … tot dan! 

Met medewerking van de schipdonkmenners. 

Iedere deelnemer dient verzekerd te zijn voor BA tegenover derden! 
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