
    

                                            

      Zondag 15 mei a.s.      Zondag 15 mei a.s.      Zondag 15 mei a.s.      Zondag 15 mei a.s.    

rrrroute ca. 30 km.oute ca. 30 km.oute ca. 30 km.oute ca. 30 km. incl. pauze incl. pauze incl. pauze incl. pauze Richting: Groot Dochteren,  Richting: Groot Dochteren,  Richting: Groot Dochteren,  Richting: Groot Dochteren, 

Almen, Almen, Almen, Almen, ‘t ‘t ‘t ‘t Waliën, Waliën, Waliën, Waliën, de de de de Velhorst, Velhorst, Velhorst, Velhorst, de de de de BoekhorstBoekhorstBoekhorstBoekhorst....    

        k        k        k        kosten: € 5,00 p.p. osten: € 5,00 p.p. osten: € 5,00 p.p. osten: € 5,00 p.p. nnnnietietietiet----leden € 7,leden € 7,leden € 7,leden € 7,00000 p.p.0 p.p.0 p.p.0 p.p.    

                kinderen t/m 12 jaar € 4,00 p.p.                kinderen t/m 12 jaar € 4,00 p.p.                kinderen t/m 12 jaar € 4,00 p.p.                kinderen t/m 12 jaar € 4,00 p.p.    

InclusieInclusieInclusieInclusief consumptie onderweg op het pauzepunt en f consumptie onderweg op het pauzepunt en f consumptie onderweg op het pauzepunt en f consumptie onderweg op het pauzepunt en 

natuurlijk na afloop onbeperkt pannenkoeken eten.natuurlijk na afloop onbeperkt pannenkoeken eten.natuurlijk na afloop onbeperkt pannenkoeken eten.natuurlijk na afloop onbeperkt pannenkoeken eten.    

Opgave  t/m 8 mei via de inschrijflijst in de hal of via Opgave  t/m 8 mei via de inschrijflijst in de hal of via Opgave  t/m 8 mei via de inschrijflijst in de hal of via Opgave  t/m 8 mei via de inschrijflijst in de hal of via 

email: email: email: email: c.wenneker@hetnet.nlc.wenneker@hetnet.nlc.wenneker@hetnet.nlc.wenneker@hetnet.nl    

Vertrek: 13.30 uur vanaf de Jan WisVertrek: 13.30 uur vanaf de Jan WisVertrek: 13.30 uur vanaf de Jan WisVertrek: 13.30 uur vanaf de Jan Wissinkhal, Koedijk 64,Lochem sinkhal, Koedijk 64,Lochem sinkhal, Koedijk 64,Lochem sinkhal, Koedijk 64,Lochem     

Nadere inlichtingen bij de recreantencommissie: Liesbeth Kok, Iet Nadere inlichtingen bij de recreantencommissie: Liesbeth Kok, Iet Nadere inlichtingen bij de recreantencommissie: Liesbeth Kok, Iet Nadere inlichtingen bij de recreantencommissie: Liesbeth Kok, Iet 

Wissink, Marjan Hoentjen, Henk Franssen of Chris Wenneker.Wissink, Marjan Hoentjen, Henk Franssen of Chris Wenneker.Wissink, Marjan Hoentjen, Henk Franssen of Chris Wenneker.Wissink, Marjan Hoentjen, Henk Franssen of Chris Wenneker.    

            JIJ DOET TOCH OOK MEE!!!!!JIJ DOET TOCH OOK MEE!!!!!JIJ DOET TOCH OOK MEE!!!!!JIJ DOET TOCH OOK MEE!!!!!    

 

                      www.lttcdetoekomst.nl                      www.lttcdetoekomst.nl                      www.lttcdetoekomst.nl                      www.lttcdetoekomst.nl    


