
                 PRAKTISCH
 

     Start van de wandeling
aan Kapel Wittentak

Kapellestraat 215, Ronse
 

Je kan er makkelijk parkeren.
 

Afstand: ca. 5 km
 

Gratis en vrij te bezoeken van
10/07 t.e.m. 7/11

 
 
 

  
   Trek je stevige stapschoenen aan en volg de wegwijzers doorheen

het Hotondbos om de 6 fragmenten van het theaterverhaal 'De
Vos... in het bos!’ te ontdekken.

 

 

HET VERHAAL
 

Over een hongerige vos die
zin heeft in een malse eend, over
een kip die heerlijke stenensoep
maakt en over een haas die niet

ten onder wil gaan. Over een slim
varken, een gewiekste raaf en
natuurlijk ook over... een wolf!

 

De Vos... in het bos is gebaseerd
op bekende en minder

bekende fabels.

Beleef theater  

      met het hele gezin   6+
  in HET hotondBOS !

De fragmenten kan je
bekijken door op zes

locaties de QR-code met
je smartphone te

scannen.
 

 
 
 

Laat je meevoeren door een hongerige vos op zoek naar een
heerlijk maal en geniet van een avontuurlijke wandeling!

V.U.: L. Dupont, Grote Markt 12, 9600 Ronse - Niet op de openbare weg gooien.

Want, wandelen met het
gezin wordt pas echt

bijzonder als Vos en Wolf
mee op pad gaan! 

Een productie van Anna's Steen
i.s.m. Toerisme Ronse & CC De Ververij



TIPS
 

Je draagt best
  stevige wandelschoenen. 

 

Deze pittige wandelroute bevat
deels onverharde wegen en is
hierdoor niet toegankelijk voor

buggy's en rolstoelen.
 

Installeer voor vertrek
een QR-lezer op je

smartphone.
 

 
 

    Start aan Kapel Wittentak (Kapellestraat 215, 9600 Ronse)
en volg de pijltjes doorheen het Hotondbos. 

 

Kom je een QR-code tegen? Neem plaats en geniet van ieder fragment!
 

Respecteer onderweg andermans eigendom, landbouw en natuur en laat geen
zwerfvuil achter. Dan ben je een graag geziene gast.

 

V.U.: L. Dupont, Grote Markt 12, 9600 Ronse - Niet op de openbare weg gooien.

Stap je deze route liever digitaal?
Scan deze QR-code en je smartphone zal je vertellen langs
waar je moet stappen om op zoek te gaan naar de QR-codes!

I.s.m. Toerisme Ronse 
 


