m et

riddergevecht, wandelen langs
het wandelnetwerk, fietsen,
wandelen met ezels, springkasteel,
grime, knutselen, straattheater,
katapultschieten, boogschieten, ...

feest

Waar?

GRATIS | iedereen welkom

12 EN 13 SEPTEMBER:
SPETTEREND GETEWEEKEND

voor kinderen

Verzamel
vier stickers en ga voor een volle stickerkaart!
In ruil voor een volle stickerkaart krijg je een geschenk.

Trek er op uit:


Grime

12 september: Feestelijke opening van het wandelnetwerk Getevallei,
Geetbets, Kasteel Terlenen (namiddag)
Meer info op www.rlzh.be/getevallei
12 en 13 september: Nachtje Vinne met klimaatontbijt

 pringkasteel
S
Zoekopdrachten over de 7 vrienden van de kamsalamander,
onder begeleiding van Natuurpunt

Avonturenactiviteiten
onder begeleiding van
vzw Overleef:
- boogschieten als een ijsvogel
- katapultschieten als een vleermuis
- een schuilplek voor de kamsalamander bouwen
- ...

Meer info op www.vlaamsbrabant.be/klimaatontbijt

PROGRAMMA
voormiddag

Vrij fietsen vanuit Het Vinne naar de Grote Ge(k)te.
16 km heen en terug langs de fietsknooppunten 48, 192, 50 en 58
Wegbeschrijving bij vertrek
Gratis dames- en kinderfietsen ter beschikking
Meer info en reservatie: 011-78 18 19 of
provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be

Opvoering van de Slag van de Grote Ge(k)te, het riddergevecht dat het lot van de Ge(k)tevallei zal bepalen.

14.30 uur

Vertrek van de bonte optocht naar de kamsalamanderhut.

13.30 uur

Inhuldiging aan het Stationsplein Drieslinter van de
startplaats Drieslinter van het wandelnetwerk Getevallei.

13 uur

activiteiten
Bonte optocht met leuke deuntjes naar de kamsalamanderhut
Mooi assortiment van wandelingen langs het wandelnetwerk Getevallei
Wandelen met ezels onder begeleiding van Den Dolaard
Vrij fietsen vanuit het Vinne naar de Grote Ge(k)te (met wegbeschrijving)

gen i eten
va n Straattheater

In aanwezigheid van:
Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid
Marc Wijnants, burgemeester van Linter
Johannus Cristatus, ereburgemeester van de
kamsalamandergebieden in de Grote Ge(k)te
Lieven De Schamphelaere, voorzitter van Natuurpunt

ijsj es
Dra nk
zoete
k nabbels

Begeleide wandeling langs het wandelnetwerk.
Verwachte duur is 1,5 uur.

Illustraties: Tinne Van den Bossche

15 uur

v.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven. (Ondernemingsnummer: 0253-973-219)

- Bon geldig voor één consumptie aan
de drankenstand.
- Eén bon per persoon. Kopieën worden
niet aanvaard.
- Alleen geldig op 13 september 2015.
- Alcoholische dranken worden alleen
geschonken aan personen > 16 jaar.

Met jouw dorst help jij mij.
Want met een deel van de
opbrengst maakt de provincie
mijn leefgebied nog beter.

BON

voor gratis
consumptie

meer info: www.vlaamsbrabant.be/grotegekte
Aan de kamsalamanderhut,
langs de fietsroute “IJzerenweg”.
Parkeren kan je op het einde van
de Dotermontstraat in Linter.
zondag 13 september, vanaf 14 uur

13 september 2015
Linter - 14 uur

Wanneer?

Dag van de
Grote Ge(k) te
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niet aanvaard.
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geschonken aan personen > 16 jaar.
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Want met een deel van de
opbrengst maakt de provincie
mijn leefgebied nog beter.
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voor gratis
consumptie
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m et

riddergevecht, wandelen langs
het wandelnetwerk, fietsen,
wandelen met ezels, springkasteel,
grime, knutselen, straattheater,
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de Dotermontstraat in Linter.

GRATIS | iedereen welkom

Waar?

13 september 2015
Linter - 14 uur
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Wanneer?

Dag van de
Grote Ge(k) te
12 EN 13 SEPTEMBER:
SPETTEREND GETEWEEKEND

voor kinderen
Verzamel vier stickers en ga voor een volle stickerkaart!

In ruil voor een volle stickerkaart krijg je een geschenk.
Grime

12 september: Feestelijke opening van het wandelnetwerk Getevallei,
Geetbets, Kasteel Terlenen (namiddag)

Springkasteel

Meer info op www.rlzh.be/getevallei

onder begeleiding van Natuurpunt

Zoekopdrachten over de 7 vrienden van de kamsalamander,

12 en 13 september: Nachtje Vinne met klimaatontbijt
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- boogschieten als een ijsvogel
- katapultschieten als een vleermuis
- een schuilplek voor de kamsalamander bouwen
- ...

PROGRAMMA
voormiddag

Vrij fietsen vanuit Het Vinne naar de Grote Ge(k)te.
16 km heen en terug langs de fietsknooppunten 48, 192, 50 en 58
Wegbeschrijving bij vertrek
Gratis dames- en kinderfietsen ter beschikking
Meer info en reservatie: 011-78 18 19 of
provinciedomein.zoutleeuw@vlaamsbrabant.be

13 uur

Inhuldiging aan het Stationsplein Drieslinter van de
startplaats Drieslinter van het wandelnetwerk Getevallei.

13.30 uur

Vertrek van de bonte optocht naar de kamsalamanderhut.

14.30 uur

Opvoering van de Slag van de Grote Ge(k)te, het riddergevecht dat het lot van de Ge(k)tevallei zal bepalen.
In aanwezigheid van:
Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid
Marc Wijnants, burgemeester van Linter
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kamsalamandergebieden in de Grote Ge(k)te
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15 uur

Begeleide wandeling langs het wandelnetwerk.
Verwachte duur is 1,5 uur.

activiteiten
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gen i eten
va n Straattheater
ijsj es
Dra nk
zoete
k nabbels

Illustraties: Tinne Van den Bossche
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