Nieuwjaarswandeling natuurgebied Het Leesten te Ugchelen
Hierbij nodigen we je van harte uit voor de nieuwjaarswandeling op zondag 10 januari 2016.
De wandeling is voor leden van VLECS en hun aanhang. Ben je nog geen lid, maar wil je graag
eens kennismaken met de mensen en de cockers van VLECS? Ook dan ben je van harte
welkom. Doel is om gezellig te wandelen, andere mensen ontmoeten en natuurlijk de
honden de tijd van hun leven te geven! We verzamelen vanaf 12.45 uur, en zullen rond
13.00 uur van start gaan. Na afloop is er gelegenheid om gezellig iets te nuttigen in Kiosk de
Ugchelse Berg.
Wanneer?
Zondag 10 januari vanaf 13.00 uur
Startpunt
Horecagelegenheid Kiosk de Ugchelse Berg, Hoenderloseweg 191, 7339 GG Ugchelen (nabij
Apeldoorn)
A1, afslag 19 (Hoenderloo), richting Hoenderloo. Afslag Beekbergen en volg de borden
‘Recreatieterrein ’t Leesten’.
Over de wandeling
Natuurgebied Het Leesten is prachtig in elk jaargetijde.
In de herfst kleuren de heidevelden prachtig rood.
Met een beetje geluk spotten we tijdens het wandelen
één van de vele bewoners van Het Leesten. Zo wonen er
edelherten, wilde zwijnen, vossen en vele diverse
vogelsoorten in het gebied. Regelmatig is ook de
schaapsherder met zijn kudde schapen te vinden op de hei.
We gaan de natte neuzenroute
lopen in het hondenbos. We kunnen dan optimaal genieten van de
Deelname aan de VLECS-dag is op eigen risico
afwisselende omgevingen op Het Leesten. De route loopt door loofbos, naaldbos en over de
heide. Je hond mag hier loslopen mits hij onder appèl staat.
Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de volgende personen:

06 - 12 91 64 18 / Monique Vos

0315-652625 / Monique Raggers
Opgave vooraf is niet nodig.
Door een buitje laten we ons niet weerhouden, maar als het echt met bakken de lucht uitkomt,
wordt de wandeling afgelast. Controleer vlak voor je van huis vertrekt nog eens de
Facebookpagina of de website van VLECS.

