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BLOTE VOETENWANDELING 
STROPERSBOS 

zaterdag 10 juni 2017 
 
Iedereen klaar?  Schoenen uit?  Sokken uit?  Dan kunnen we vertrekken! 
We stappen door bos en hei, voelen dingen die we niet zouden opmerken 
mochten we deze wandeling met schoenen maken. 
Vreemd?  Gevaarlijk?  Gezond?  Vies? 
Via opdrachten laten we de creatieve geest in onszelf los en ervaren we dat 
wandelen op blote voeten helemaal niet zo gevaarlijk, vreemd en vies is.  En 
bovendien supergezond! 
 
Stany Schevenels is die dag onze gids.  Hij is blote-voetengids op tal van 
plaatsen en voor tal van initiatieven.  Zijn betrachting is om mensen meer 
voeling te geven met de natuur. 

 
Voor  wie ? 

 Voor iedereen die wel eens op een avontuurlijke manier door het 
Stropersbos wil wandelen.  Ook voor kinderen !  Echter : deze 
wandeling is niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen. 

 
Praktische afspraken ? 

 De wandeling start om 13.30u aan de ingang van het bos te 
Kemzeke, langsheen de N403, recht tegenover de parking van 
gereedschappen Donckers. 

 Inschrijven is niet nodig. Gewoon komen ! Een washandje en een 
handdoek meebrengen kan handig zijn. 

 Meer info ?   
o Johan Vercauteren 03/777 89 26 
o johan.vercauteren.npzw@gmail.com  
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