Senioren vereniging “Dow Terneuzen”
Onderafdeling van de Personeelsvereniging “PV Dow”

Aanmelden voor
20 april 2019

LENTEWANDELING IN DE
BOSSEN VAN DE KLINGE

LET op: eigen vervoer
naar het startpunt.
De totale wandelafstand
is ongeveer 10 km.

DONDERDAG 9 MEI 2019
Startplaats: (Ou)de Statie in De Klinge (B)
Buitenstraat 7, 9170 De Klinge

Een prachtige wandeling
inclusief lunch.

Wij organiseren op 9 mei 2019 een wandeltocht inclusief lunch.
Ontvangst om 12.00 uur in de gezellige plek (Ou)de Statie waar
2 broodjes gezond met een kop koffie/thee of iets fris voor u klaar staan.
Om 13.00 uur vertrek voor een hele mooie wandelroute door het Stropersbos van
plm. 10 kilometer inclusief de wandeling naar het beginpunt van de wandelroute.
De wandeling bestaat uit route 1 en 2 die op elkaar aansluiten. Het is ook mogelijk

Maximaal 50 deelnemers,
dus...

VOL = VOL

om alleen route 1 te lopen.
Een routekaart met beschrijving ontvangt u bij het startpunt samen met een
versnapering en een consumptiebon voor een drankje na afloop van de wandeling.
Bij terugkomst in de (Ou)de Statie kunt u nog gezellig wat napraten en gebruik
maken van uw consumptiebon. Verdere consumpties zijn voor eigen rekening.
Stevige schoenen zijn aan te bevelen.
Routebeschrijving
Volg de N403 van Hulst richting Kapelleburg.
Ga op de rotonde bij de bekende LEONIDAS winkel linksaf de Klingestraat in,
deze straat gaat over in Buitenstraat, voorbij de basisschool De Bron De Klinge

Aanmelden door
overschrijving van
€ 8,50 per persoon naar:
NL19 RABO 01 03 73 0834
tnv PVDow

(aan uw rechterzijde) gaat u op de kruising linksaf de Bergstraat in.
Direct daarna 1ste pad links volgen tot de parkeerplaats voorbij de (Ou)de Statie.

onder vermelding van
VJW19 + uw lidnummer

Vragen?
Tel. Arie Versteeg

06-21470585

Tel. Gerard Ton

06-23562372

Secretariaat: G. Ton, Kleine Bagijnestraat 1, 4561 CN Hulst, Telefoon 0114-312738, GSM 06-23562372, E-mail: secrsvdt@zeelandnet.nl
“De Seniorenvereniging” kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en of verlies aan eigendommen van deelnemers tijdens deelname aan haar
evenementen. Bezoek ook onze website : http://senver.pvdow.nl voor de flyers en de fotorapportages

