Zaterdag 12 september 2020
Que?
Etapas, is een gezellige avond doorbrengen, om mensen te ontmoeten en beter te leren kennen bij een
hapje en een drankje. “Etapas” is een samensmelting van etappes en tapas. Dit is een activiteit waar
iedereen actief aan meewerkt. Het leuke aan deze activiteit is, dat er niet in groep naar een volgende
stopplaats wordt gegaan, maar dat de koppels bij het vertrekken van een plaats elk naar een andere
plaats gestuurd worden. Zo zit je telkens met andere mensen rond de tafel.

Como?
Elk koppel ontvangt 1 keer een groepje van 4 personen, elk koppel schuift verder door en mag zo zelf
ook 2 maal de benen onder tafel steken om te genieten.
De stopplaatsen zijn bij de deelnemers thuis. Ieder koppel komt 1 maal langs zijn eigen huis.
Zorg er dus voor dat de tapas en de drankjes klaarstaan vooraf.

Donde?
We verzamelen om 17u.45 op de markt voor het stadhuis. Alle deelnemers krijgen een herkenning en
het adres van de eerste ontmoeting. Iedereen start dus samen op dezelfde plaats: de markt.
Op de startplaats wordt de groep gesplitst, via een loting ter plaatse, krijgt elk koppel zijn omslag met 3
locaties. De verplaatsing naar de locaties verloopt volgens volgend schema:
Om 18u. kom je op de eerste locatie bij het eerste koppel (dit kan dus bij jezelf zijn) om te genieten van
een eerste tapas en een drankje. Na +/- 40 minuten babbelen open je de volgende omslag en krijg je het
tweede adres en schuif je door naar de volgende locatie bij een volgend koppel of bij jezelf.
Om 19 uur ben je op de volgende stopplaats om te genieten van de volgende tapas. Na +/- 40 minuten
open je de volgende omslag en krijg je het derde adres en schuif je door naar de volgende locatie.
Om 20 uur ben je op de volgende stopplaats en geniet je van een laatste tapas. Na +/- 40 minuten open
je de volgende omslag en krijg je het adres van de geheime locatie waar we met alle koppels samen
komen om 20 uur.
We verplaatsen ons (bij voorkeur) tussen de stopplaatsen per fiets.
Deelnemen aan deze uitdagende ontmoetingstocht is gratis. Je schuift gratis aan bij de andere 2 koppels
en ontvangt op jouw beurt ook 2 koppels.

Inlichtingen en Inschrijven (voor 10 september) bij Eddy Rogiers:
eddy-rogiers@telenet.be of 050 21 55 41, na 18u.

