VLECS Wandeling op het strand en langs de Gouwzee in Monnickendam
Een wandeling voor en door liefhebbers van de Engelse Cocker Spaniel

Vereniging voor de
van de Engelse

VLECS

liefhebber
Cocker Spaniel

Hierbij nodigen we je van harte uit voor de VLECS wandeling op zondag 6 september 2020. 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 12.30 uur, en
zullen rond 13.00 uur van start gaan. Na afloop is er gelegenheid om iets te nuttigen in restaurant Het Mirror
Paviljoen.

Wanneer en waar?
Zondag 6 september 2020 om 13.00 uur
Startpunt: Restaurant Het Mirror Paviljoen.
Waterlandse Zeedijk 1
1141 LC Monnickendam

Duur van de wandeling: +/- 90 minuten.
Over de wandeling :
Het losloopgebied ligt in Monnickendam, je kunt parkeren op de parkeerplaats dat dichtbij het
hondvriendelijke restaurant Het Mirror Paviljoen gelegen is. Het losloopgebied ligt aan de Gouwzee met een
ligweide en strand. De Gouwzee is zeer geschikt voor de hond om in te spelen of te zwemmen, het water is
hier namelijk erg schoon en helder. Op warme dagen is dit losloopgebied een echte aanrader. Dit
losloopgebied is een mooi eiland waar de hond aan de westkust kan zwemmen en spelen in het water. Er is
ruim voldoende parkeer gelegenheid aanwezig. Indien je van te voren of na afloop een hapje of drankje wilt
gebruiken kan dat bij het Paviljoen, de hond moet binnen in het restaurant aangelijnd zijn.

Telefoonnummer op de dag zelf: Celeste Yohai 06-24786317
Je kunt je opgeven bij info@vlecs.nl. Graag je telefoonnummer waarop je die dag bereikbaar bent, dit om bij
calamiteiten je op de hoogte te kunnen brengen, zoals, het eventueel niet doorgaan van de wandeling. Het is
van belang dat je, je opgeeft, zodat we weten wie er meelopen en kunnen we wachten op iedereen die
meeloopt.

