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Brabantwandeling
Datum
Tijd
Plaats

zondag 18 maart 2018
14.00 uur
Natuurpoort De Peel, Leegveld 8a, 5753 SG Deurne

Het is weer zover. We willen jullie graag allemaal warm maken voor een
gezellige wandeling in het Brabantse land! Tegen de rand van De Peel, in het
land van Toon Kortoom’s jongens Beekman en Beekman, ligt tussen Deurne en
Liessel een prachtig bos.
Daar kunnen onze honden zich prima vermaken. Het is daar heerlijk struinen
tussen de naaldbomen, loofbomen, struiken en gras. Hier en daar natuurlijk ook
een slootje of plas voor de water- en modderliefhebbers.
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Met veel plezier nodigen wij jullie uit om aan de wandeling deel te nemen. Hoe
meer zielen hoe meer vreugd, zullen we maar zeggen. En misschien is het
speciaal voor de leden in het zuiden van het land eens een goede reden om een
keer deel te nemen aan deze verenigingsactiviteit. Om misschien nog meer
mensen te bereiken hebben we de wandeling op een middag gepland.
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We verwachten jullie om 14.00 uur bij Natuurpoort De Peel, waar we volgens
goede traditie beginnen met een heerlijke kop koffie of thee. Om ongeveer
14.30 uur willen we dan gaan wandelen. Daarvoor moeten we de auto in en na
een ritje van 5 minuten zijn we in het bos.

!

"1

Na de wandeling keren we terug naar Natuurpoort De Peel waar we kunnen
bijkomen van de wandeling en waar we nog genieten van het voortreffelijke
buffet wat ze ons elk jaar weer voorzetten. Niemand hoeft met een lege maag
aan de terugreis te beginnen. We zouden het heel prettig vinden als jullie je van
tevoren willen opgeven.

!

Een aanrader is om goede schoenen aan te doen. Mocht het vooraf geregend
hebben, dan zijn de paden natuurlijk wel wat modderig. Ook een handdoek om
je Welsh te ontdoen van het ergste vuil en water, is dan niet overbodig. Maar dat
is eigenlijk vanzelfsprekend.
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We hopen op een grote opkomst en zien ernaar uit nieuwe mensen te
ontmoeten!
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Aanmelden per email, voor 10 maart 2018
hhdeurne@chello.nl
In de mail aangeven met hoeveel personen u komt en of u wel of niet blijft eten.
Kosten 15 euro p.p. (indien u blijft eten).
Het totale bedrag overmaken op rekeningnummer NL57 INGB 0007458973
t.n.v. Vereninging Welsh Springer Spaniel te Maarssen o.v.v. Brabantwandeling.
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Routebeschrijving:
Neem op de A67/E34 afslag 37, richting Liessel, Deurne, Neerkant, Meijel.
Onderaan de afslag richting Deurne volgen. Onder op de Kanaalstraat neem je
op de rotonde de 2e afslag naar de Snoetsebaan. Op de volgende rotonde de 1e
afslag Eikenlaan, weg volgen, 2e weg links, Leegveld oprijden.
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Vanuit Deurne:
Via de Liesselseweg richting Liessel, scherpe bocht naar links Biezendreef, op de
rotonde 2e afslag Eikenlaan, weg volgen, 2e weg links Leegveld oprijden.
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