Lentewandeling Limburg 23 maart 2013
Beste Perrodreamleden en sympathisanten,
Nu de eindejaarsfeesten voorbij zijn denken we stilaan aan de organisatie van onze eerste
activiteit van 2013. Zoals reeds eerder werd aangekondigd zal op zaterdag 23 maart e.k.
onze lentewandeling plaats vinden. Deze maal gaan we het mooie Limburg verkennen in de
omstreken van Genk , de Kattevennen, de poort tot het Nationaal park Hoge Kempen.
Alvorens de wandeling aan te vatten kan, voor de mensen die het wensen, in de kantine van
de plaatselijke schuttersclub “De Eendracht” de mogelijkheid geboden worden een kleine
maaltijd te nemen en dit aan zeer democratische prijzen. De samenkomst aan het
schutterslokaal is voorzien om 11u30.
De deelnemers die niet wensen deel te nemen aan het middagmaal komen rechtsreeks naar
de verzamelplaats aan de start van de wandeling aan
de ingang van het domein om 13u30.
Om de organisatie van de maaltijd vlot te laten
verlopen is het wenselijk de keuze van het menu op
voorhand vast te leggen.
Na de inwendige mens even versterkt te hebben gaan
we samen naar de startplaats van de wandeling De
Kattevenne waar we de rest van de groep kunnen vervoegen. Zoals gewoonlijk komen we
samen om 13u30 ten einde zeker om 14 u te kunnen vertrekken.
De wandeling is 7,2 km lang en loopt langs goed begane paadjes en is voor iedereen zeker
haalbaar. Het is aan te raden zich te voorzien van stevig schoeisel. Er is een tussenstop
voorzien om even op adem te komen en een drankje te nuttigen.
De duur van de wandeling is 1u45, tussenstop niet inbegrepen.
De leden wandelen gratis, niet-leden betalen € 6 voor de verzekering.
We hopen op een talrijke opkomst voor deze gezellige dag met baasjes en viervoeters.
Moge de weergoden ons gunstig gezind zijn!

Enkele praktische punten:
Inschrijvingen voor deelname aan de wandeling en eventueel deelname aan de maaltijd worden
verwacht ten laatste op 16 maart met bijgaand inschrijvingsformulier. Dit kan via e-mail
perrodreamers@gmail.com , ofwel tijdens de trainingen.
Voor wat de maaltijd betreft is er keuze uit: spaghetti, koude schotel, eieren met spek en
croque monsieur. Kostprijs ongeveer € 8.
Op voorhand te bestellen via het bijgaand inschrijvingsformulier en te vereffenen ter
plaatse.
Nuttige adressen
1. Mensen die middageten: Schutterslokaal De Eendracht, Richter 44, 3600 Genk
Routebeschrijving: Autostrade 314 afrit Genk Zuid richting Centrum (Ziekenhuis
Oost Limburg) dan bent u op de Europalaan, 1ste afrit Bret-Gelieren, links tot aan de
T rechts, volgen tot aan het schutterslokaal.
2. Startplaats wandeling: Heempark, Hoogzij 7, 3600 Genk
Routebeschrijving: Autostrade 314 afrit Genk Zuid richting Centrum (Ziekenhuis
Oost Limburg) dan bent u op de Europalaan, 1ste afrit Bret-Gelieren, links tot aan
de T links, onder de brug door tot aan de 1 T Rechts (Hoogzij) volgen tot net voor
de brug links nemen daar is de parking op de Kattevenne.

Het is aan te raden onze hondjes enkele dagen voordien te behandelen
tegen teken.

