IKL WANDELING OKTOBER 2019
De seniorenvereniging biedt aan een IKL wandeling onder leiding van Kees van der Ham.
De deelnemers zijn uiteraard goed ter been.
De wandeling is helaas niet geschikt voor mensen met rollators of rolstoel.
De opzet is als volgt :
1 Doel : Het is een natuur educatieve wandeling in en rond Grathem met uitleg door
Kees van der Ham. We bezoeken een beverburcht en krijgen uitleg over o.a de bever,
de ijsvogel, diverse boomsoorten, de insectentoren etc
2 Deelname : De wandeling staat open voor alle inwoners van Grathem
3 Tijdstip en duur : Zondagmiddag 6 oktober : 13.30 uur. Duurt ongeveer 3 uur.
Afstand : 5 km
4 Maximaal aantal deelnemers : 35. ( Er zijn dan 2 begeleiders)
Wil de wandeling doorgang vinden is een minimum van 5 deelnemers ingesteld.
5 Startpunt : Meeting Point de Nassaurie 13.30 uur.
6 Nodig : Stevige ( wandel) schoenen en denk eraan drinken mee te nemen voor onderweg.
7 Leiding : Kees van der Ham
8 De IKL wandeling wordt aangeboden door de seniorenvereniging.
De vereniging neemt alle kosten voor haar rekening.
U krijgt een route gids uitgereikt ( o.a het prof Hentrich pad)
Na afloop kunnen we afhankelijk van het weer nog ergens gezellig iets drinken op het terras.

De deelname aan deze wandeling is gratis. Wel vragen wij u, zich vooraf aan te melden.
Dit kan per E-Mail : bestuurslidlpg@seniorengrathem.nl Vermeld u svp uw naam , aantal deelnemers en telefooonnr
Of
Onderstaande strook kunt u vóór 1 oktober inleveren bij :

Ludo Lamkin

Koelenterhofstraat 1

(Volgorde van aanmelden bepaalt de deelname )

0475 452332

>>>>----afknippen----------------------------------------------------------------------------------------------------Ondergetekende zal deelnemen aan de IKL wandeling.
Naam : _________________________________

Aantal deelnemers :

Straat en nummer :

Telefoon :

______________________

_________________

Mocht u meer informatie willen, dan kunt u een van de ondergenoemde bestuursleden bellen.
Penningmeester : Jos Beurskens
Webmaster en bestuurslid : Ludo lamkin
Website : www.seniorengrathem.nl

________

E-Mail : penningmeester@seniorengrathem.nl
E-Mail : bestuurslidlpg@seniorengrathem.nl
Rabobank: NL93RABO 0117.0014.30

