
 
Beste ORKAvrienden, 
 
Graag nodigen we jullie gezin uit op onze ORKA zomeractiviteit op zondag 5 juli 2015 "in Flanders 
Field". 
 
Net zoals de 2 voorbije jaren sluit ORKA de eerste zondag van juli nu ook weer aan bij de Kloen Kids 
tocht die speciaal voor kinderen en wandelaars georganiseerd wordt in het kader van de "12de Freddy 
Maertens Cycling Tour" (Fietsen voor het goede doel).  
http://www.freddymaertensct.be/nl/info/index.php 
 
Voor onze ORKA-gezinnen werd ook dit jaar weer een programma op maat uitgewerkt. Kloen heeft 
ervoor gezorgd dat ORKA aan de Kloen Kids tocht kan deelnemen met een origineel vervoermiddel: 
een toeristische treintje, onze eigen Droomexpress... Om ons toe te laten om vanuit de verschillende 
hoeken van het land tot in Roeselare te geraken start onze groep iets later dan de andere deelnemers.  
 
Hoe ziet onze dag er uit ? 
- Samenkomst vanaf 10u30 in het wielerdorp en opsnuiven van de sportieve sfeer van dit gebeuren. 
- Om 11u vertrekt onze ORKA trein en doorkruisen we de Vlaamse velden op weg naar het mooie 
domein van het kasteel van Zonnebeke (duur van de rit: ongeveer 1 uur). 
- Daar wacht ons een picknick en is er animatie voor de kinderen voorzien in de prachtige tuin van 
het domein. Voor de ouders is er volop gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. 
- Wie wil kan tegen een gereduceerd prijsje ook het Memorial Museum bezoeken (een aanrader, een 
boeiende tocht voor jong en oud doorheen WO I met o.a. wandelen door dugouts en loopgraven, een 
unieke ervaring)   
- Om 16u keren we met onze ORKA trein terug naar het wielerdorp. We nemen samen het aperitief en 
kunnen daarna aansluiten bij de afsluitfestiviteiten van de Freddy Maertens Cycling Tour.  
.  Om17u is er prijsuitreiking en tombola onder alle aanwezigen. Mooie prijzen te winnen.   
- Wie intekent voor het VIP arrangement krijgt ook nog friet met frikandel en koffie alvorens 
huiswaarts te keren.  
                           
Inschrijven: 
Tot uiterlijk 21 juni 2015 door storting op rekeningnummer BE98 1030 3287 5893 met vermelding 
van: naam, aantal deelnemers x 5€ of 10 € of gratis 
 
-5 € deelname + picknick 
- 10 € VIP arrangement : deelname + picknick + frietjes met frikandel en ijsje of koffie  
- kinderen met reuma zijn gratis, maar moeten ook wel  inschrijven.  
 
Plaats van afspraak :  Wielerdorp bij de ORKA-banner 
Bouwstock Dewulf 
Mgr. Catrystraat 77  
8800 Beitem-Roeselare 
tel. Anja : 0497 153 033 
 
PS : De echte sportievelingen onder ons kunnen natuurlijk ook deelnemen aan de fietstochten en 
aansluiten bij de picknick..Alle info op de website.  
 
De ORKAkern 


