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Een avontuurlijke 5 km wandelspeurtocht 
voor de kids van de basisschool, 
georganiseerd door de Scouting 
Brandevoort.

Start & finish tussen 10 en 14 uur vanuit 
de winkel, waar de kids worden voorzien 
van de informatie en een gymtas met iets 
lekkers voor onderweg.

Er is een pauzeplek waar marshmallows 
worden geroosterd op het kampvuur en 
waar limonade wordt geschonken voor 
de kids.

De ouders (of andere begeleiders) lopen 
gratis mee en kunnen zelf eten of drinken 
nuttigen bij de gezellige pleisterplaats 
ingericht door de Scouting Brandevoort.
Kosten: € 3,- all-in per kind,  
€ 0,50 korting voor leden van de  
scouting of erkende wandelbond.
 

*Onder vermelding van je naam, leeftijd 
en gewenste starttijd.
Een bevestiging van de inschrijving volgt 
vanzelf met alle details.

Doe ooK mee en scHrijf je in!* 
www.kidsadventuretrail.nl
kidsadventuretrail@scoutingbrandevoort.nl

4e KIDS
ADVENTURE TRAIL

Voor de Kids Adventure Trail 
wordt wederom een avontuurlijke 

route uitgezet.



Startlocatie & Finish: 
Adventure Store, Kastanjehoutstraat 3, 5706 XX  Helmond

Tochtinformatie:
Vanuit de hiervoor speciaal ingerichte  winkel van  Adventure Store met gratis  koffie, thee, 
fris en cake. Voor de Adventure Store Wandeltocht gaan de wandelroutes  afhankelijk van 
de  afstand door diverse mooie  natuurgebieden zoals het Groot Goor,  Molenheide en 
 Strabrechtseheide met bos, heide en  vennen. Verder wordt er  wederom een speciale 
grote rustplaats verzorgd door Scouting  Brandevoort, deze keer rondom de prachtige 
Markthal in het  centrum van  Brandevoort. Uiteraard zijn er voor de  langere afstanden 
onderweg ook  voldoende wandelvriendelijke rustplaatsen.

Afstanden en Starttijden:
5 km - 10 km - 15 km vanaf 8:00 tot 14:00 uur
20 km - 25 km vanaf 8:00 tot 12:00 uur
30 km vanaf 8:00 tot 11:00 uur
42 km vanaf 8:00 tot 09:00 uur

Sluitingstijd: iedereen dient uiterlijk om 17:00 uur weer terug te zijn.

Inschrijvingskosten:
5 km € 2,00 10 km - 30 km € 3,50
42 km € 4,00 Leden van een erkende wandelbond € 1,00 korting

Organisatie: Stichting Wandel Organisatie Peelland

Informatie wandeltochten : Jan Vogelsangs, tel. 06-52593285
E-mail : j.vogelsangs@chello.nl
Internet : www.adventurestore.nl

11e ADVENTURE STORE
WANDELTOCHT



Adventure Store organiseert tijdens de 11e Adventure 
Store wandeltocht en de 4e Kids Adventure Trail een 
koopzondag met heel veel spektakel.
Er zijn diverse toonaangevende leveranciers uit 
de wandelsport, die tijdens deze dag het merk 
vertegenwoordigen en waar u advies en informatie 
kunt inwinnen. Hanwag berg- & wandelschoenen is 
present. U kunt op deze dag gratis uw schoenen  
laten onderhouden met advies. U krijgt uitleg over 
de diverse leesten die Hanwag voor u beschikbaar 
heeft en u kunt alle modellen in de winkel uitproberen.  
Falke is aanwezig en kan u alles vertellen over de 
bekende wandelsokken en ondergoed. Salamon zal 
u de nieuwste collectie Trailrunning schoenen tonen, 
waarmee u gerust door de modder kunt lopen.  
Care Plus vertelt u over de gevaren van teken in de  
bossen en Klean Kanteen weet alles over veilig en 
milieuvriendelijk drinken.

Tijdens dit wandelfestijn zijn er ook diverse medische 
specialisten aanwezig. Podotherapeut Emile Itz 
heeft een gratis spreekuur. Dus heeft u last van uw 
benen met rennen of lopen, kom even langs bij deze 
specialist.
Maak ook kennis met de bekende medische 
pedicure Deborah. Deze biedt u een breed scala 

van gespecialiseerde voetbehandelingen, zowel op 
medisch als cosmetisch gebied.  
Ook dit jaar is Lenie Klaasen van Forever weer  
aanwezig. Voedingsadviezen voor mensen die  
gezond willen worden of blijven, met speciale  
producten voor de sporters.
 
Uiteraard zijn er op deze koopzondag spectaculaire 
kortingsacties. Dus kom langs, ook als u niet mee 
wandelt. Het is zeker de moeite waard!
Naast alle wandel activiteiten, de adviezen van de 
leveranciers, de aanwezige medische kennis en de 
vele mooie aanbiedingen is er ook ruimte voor de 
inwendige mens.

Joost Rooijakkers maakt voor u een heerlijke Duitse 
worst klaar op een van zijn unieke kachels, gemaakt 
van oude gasflessen of autovelgen. Maak uw wensen 
kenbaar en Joost kan het maken!
Slijterij t’Pijpke, de specialist uit Mierlo-Hout met 
een ruim assortiment wijn, gedistilleerd, likeuren en 
speciale bieren houdt op deze dag een proeverij 
met speciale Duitse biertjes en wijnen.
Kortom kom ook en laat je verwennen tijdens dit 
mooie wandelfeest.
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