Wandeling Holtingerveld te Havelte (Drenthe)
Hierbij nodigen we je van harte uit voor een wandeling op zondag 24 april 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. We verzamelen vanaf 12.45 uur, en zullen rond 13.00 uur van start
gaan. Na afloop zullen we zorgdragen voor wat drinken en wat lekkers.
Wanneer?
Zondag 24 april vanaf 13.00 uur
Startpunt
Poort Holtingerveld
Van Helomaweg 14, Havelte
Over de wandeling
Het Holtingerveld is een natuurgebied met een landschap dat is getekend door de
geschiedenis. In het Holtingerveld liggen hunebedden, oorlogsmonumenten en bomkraters.
Het gebied kent afwisselingen in droge en natte natuur. We gaan een route lopen in het
losloopgebied. Je hond mag hier grotendeels loslopen mits hij onder appèl staat. Het is
verstandig stevig schoeisel aan te trekken,
want het gebied kan drassig zijn. Bij de
startplaats ligt een vlinderparadijs,
kinderspeelplaats, een keientuin en
de schaapskooi van de Holtinger
schaapskudde.
Deelname
aan de VLECS-dag is op eigen risico
Meer informatie?
Voor meer informatie kun je contact opnemen met de volgende personen:

06 - 12 91 64 18 / Monique Vos

06 – 30179720 / Danielle Nijp

06 - 18 96 72 58 / Mathilde Bottenheft 
0315-652625 / Monique Raggers
Opgave vooraf
Bij de start van de wandeling ligt een restauratieve voorziening. Honden zijn daar niet
welkom. Er kan tegen betaling gebruik worden gemaakt van sanitaire voorzieningen. De
activiteitencommissie zal zorgdragen voor wat drankjes en wat lekkers. Opgave vooraf is
daarom gewenst! Dit kan door een bericht naar de activiteitencommissie via
monique.vos@telfort.nl of door opgave via het evenement op de Facebookpagina. Geef
daarbij aan met hoeveel personen je komt.
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.

