
 

Kinderen onder 12 jaar: 
Gratis wandelen, 

kindergrime,springkasteel en speeltuin! 
 

Ontbijten voor autisme  
4 september 2022 

 

Musicale omlijsting Duo Melodie 
+ 

Gratis boswachterwandeling 4,7 km in 
een anders gesloten gebied op 

domein Stafort. 
 

Vanaf 10:00u tot 11:00u ‘Tafeltje dek je’, 
er is per persoon: 1 koffie of thee, 1 

fruitsap, 1 broodje met hesp of kaas + 1 
koffiekoek en 1 fruityoghurt 

 

Naam: …………………………… 
Voornaam: ……………………… 

Straat:……………………...  Nummer: ….. 
Postcode:…..Gemeente: ............................... 
Telefoon:…………………………….  
E-mail:………………………………………  
 

Aantal personen ……    10€    =………...€ 
Onze keuze gaat uit voor : 
Broodjes kaas………Broodje hesp……… 
Nog grote honger? 
Extra broodje kaas ….  x 2€ = ………..€ 
Extra broodje hesp ….  x 2€ = ………..€ 
                                   ---------------------------- 

                             TOTAAL …………€ 
 

Reservatie verplicht :0478/ 80 10 96 
info@breekdestilte.be. 

Betaling binnen voor 30/08/ 2022 
BE73 7765 9045 4760 vzw Breek de Stilte.                                                       
 

T O AL =  

Een overzicht van deze dag 
Iedereen WELKOM 

 

Vanaf 9 u: Wandel en win een fiets! 
 

Klaverbladwandelingen: Vanaf 9u tot 
16u Afstanden 4km,6km,7km en8 km 
Wandelingen vertrekken vanuit zaal 
Moorland en gaan langs de 
antitankgracht, de Kreukelheide en 
haar omgeving. 2€/p.p. 
 

10u: Ontbijt 
 

 11u:Boswachterwandeling in anders 
afgesloten domein van Stafort .   
 

11u: Danaldi en tal van Artiesten 
nemen jullie mee tot het einde van de 
dag  in een gezellige en onbezorgde 
sfeer. 
Welkom op ons terras / Gratis inkom. 
 

Eten en drinken: vanaf 11u  Frietjes  
en hamburgers te verkrijgen  
 (Onze jongere generatie aan het werk) 
 

13.30u Podiumgebeuren 
Bedrijven schenken met een hart voor 
autisme. 
 

Om 14u: 
Wandelen met Bekende Vlamingen 3€ 
Zij komen toe tussen 12.30u en 13.30u 
Vertrek  onmiddellijk na het 
podiumgebeuren om 14.u 

 

Vanaf 13u: Paardenkoetsen Genieten 
van paard en kar voor de prijs van 
een pintje = 2,5 euro per persoon. 
 
 

 
 

Om 16 u: 
Ben Rottiers en al de andere 
Bekende Vlamingen aanwezig gaan 
jureren! 
Op onze Catwalk komen alle 
verklede en geschminkte kindjes.  
Zij dingen allen mee om een mooie 
prijs te winnen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer info: 
www.breekdestilte.be              
info@breekdestilte.be 

https://www.facebook.com/breekdestiltevzw  
Regio Antwerpen -Noord en Noorderkempen  

Ondernemingsnummer:0465.117.770  
De Helle 6 

2940 Stabroek 
0478/80 10 96 
03/ 665 35 17 

 


