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Hey, hallo, dag JUNIORS
Het jaar 2006 zit er weer op, het jaar 2007 is al een tijdje bezig, hoog tijd dus om jullie
opnieuw aan te schijven. Echt veel hebben we niet te vertellen, maar toch …
Zoals beloofd in onze vorige brief organiseren wij een 2e winteractiviteit. Wij ontvingen van
Priscilla en Kimberly het voorstel om te gaan schaatsen. Na een marathonvergadering
eind 2006 hebben we dan ook beslist dat de het schaatsen onze 2e winteractiviteit zou
worden. Deze activiteit zal doorgaan op de schaatsbaan te Leest en is gelegen in de
buurt van de club. Meer informatie kan je op de flyer in bijlage vinden en het adres en
routebeschrijving is ook bijgevoegd.
Ook zijn wij volop bezig met de organisatie van het nieuwe seizoen. Veel kunnen we nog
niet verklappen maar er gaat het één en het ander veranderen. Uiteraard ontvangen
jullie hierover op gepast tijdstip de nodige informatie!
Vergeet niet onze website regelmatig te bezoeken. Binnen de website van de club is er
een speciaal plaatsje voorzien, met een eigen forum, activiteiten kalender, fotoalbum en
meer, veel meer.
Uw trainers,
Jan, Glenn, Catherine, Erik, Steven & Davy
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Routebeschrijving naar schaatsbaan te Leest.

Eglegemweg
2811 Mechelen (Hombeek)
Dorpstraat 69
2811 Mechelen (Leest)

3.85 km
7 min

Beschrijving
U start in de Eglegemweg.
U rijdt nu Mechelen (Hombeek) binnen.

0 min
145 m
Blijf op deze weg, de Eglegemweg, en ga verder voor 26 m.
0 min
171 m
Verlaat nu de Eglegemweg en sla scherp rechts af de Bankstraat in. Volg deze weg
1 min
voor 155 m.
326 m
U blijft rechtdoor rijden. Deze weg, de Bankstraat, gaat nu over in de Gemeentestraat. 1 min
Volg deze weg voor 47 m.
373 m
Verlaat nu de Gemeentestraat en sla links af de Hombekerkouter in. Volg deze weg
2 min
voor 722 m.
1.09 km
U verlaat nu Mechelen (Hombeek).
2 min
1.09 km
U blijft rechtdoor rijden. Deze weg, de Hombekerkouter, gaat nu over in de . Volg deze 5 min
weg voor 1.62 km.
2.71 km
U rijdt nu Mechelen (Leest) binnen.
5 min
2.71 km
en volg de Kouter voor 536 m.
6 min
3.25 km
Verlaat nu de Kouter en sla links af de Dorpstraat in. Volg deze weg voor 602 m.
7 min
3.85 km
U bent na 3.85 km en 7 min op uw bestemming, de Dorpstraat in Mechelen (Leest) aangekomen.
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