
Zet de komende winterdagen en de 
krokusvakantie goed in met deze toffe 
gezinsuitdaging! 
 
ESCAPE INTO NATURE 2 is een interactief natuurspel 
om met je gezin puzzels en raadsels op te lossen en 
samen uitdagingen aan te gaan. 

Bovendien kan je een leuke prijs winnen.   
Stuur na je Escape tocht de oplossing én je lidnummer naar 
laura@werkgroepisis.be  
Om de 14 dagen trekken we een winnaar.                                                                        

 
 
 

Tijdens de tocht worden jullie ondergedompeld in de prachtige natuur van de Achterste Hostie te Bocholt.   
Het startpunt is tegenover brouwerij Martens in Kaulille. Deze avontuurlijke tocht van 4,5 km (ca. 2 uur ) is een leuke uitdaging 
voor het hele gezin! De route is geschikt voor kinderwagens wanneer je bij één stukje een omwegje neemt. 

Wil jij de ‘ESCAPE INTO NATURE 2’ ontvangen in je mailbox?  
Je ontvangt binnen 3 werkdagen de pdf om uit te printen.  
Volg één van de volgende werkwijzen. 

1) Ben je al lid? 
 
> Via mail: 
Kijk op het adresetiket van ons ledentijdschrift, daarop vind je ook je lidnummer. 
Mail 'Escape 2' plus uw lidnummer naar info@werkgroepisis.be. 
 
Vind je ons ledentijdschrift niet? Stuur je naam en adres naar info@werkgroepisis.be en we zoeken je lidnummer op en mailen 
jou de ‘ESCAPE INTO NATURE 2’. 

> Via de lokale handel: 
Om de lokale handel een duwtje in de rug te geven, zal de ‘ESCAPE INTO NATURE 2’ ook geprint aangeboden worden bij de 

onderstaande zaken. Bovendien ontdek je bij de print nog een leuke verrassing.    

✓ De Mok, Nevenplein 13, 3950 Kaulille (facebook : koffiebar De Mok) 
✓ Snoepstunt, Nevenplein 12, 3950 Kaulille (openingsuren www.snoepstunt.be) 
✓ Wonderland, Heuvelstraat 64, 3950 Bocholt (facebook:Wonderland Koffie & Thee Café ) 
✓ 't Picolootje II, Kaulillerweg 46/1, 3990 Grote-Brogel  

2) Ben je nog geen lid? 
 
Individuele lidmaatschap = 5 euro/jaar of Gezinslidmaatschap = 7 euro/jaar 
Tip: Geef iemand van je familie of vrienden een lidmaatschap én ook de Escape tocht cadeau?  
Stort 5 of 7 euro lidgeld en mail ons naam, adres en mail van de begunstigde. 

Je stort het lidgeld op ons rekeningnummer IBAN-rekeningnummer: BE40 4542 0739 5163, BIC-code: KREDBEBB  
met vermelding van  ESCAPE 2 + je mailadres. ( ‘@’ kan je vervangen door ‘at’ ) 
 
 
Of scan deze QR-code en schrijf via Payconiq 5 of 7 euro over.   
En stuur een mailtje naar  info@werkgroepisis.be met Escape 2,   
wij mailen je binnen de 3 dagen de toffe Escape.  
 

Veel plezier in de natuur van Bocholt! 
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