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Zondagmiddag 2 juli a.s. kunnen de hardloop-, wandel- en atletiekschoenen in de kast. We
gaan FIETSEN……, we gaan naar de provincie Drente en fietsen rond en door de
PRACHTIGE Boswachterijen Gieten/Borger.
Startpunt: parkeerplaats recreatieplas ’t Nije Hemelriek. U rijdt langs Gasselte, steekt via
rotondes de N 34 over en daarna wordt de parkeerplaats aangeduid met borden.
Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit:
U gaat op eigen gelegenheid naar de parkeerplaats bij ’t Nije Hemelriek te Gasselte
(afstand is ong. 37 km. –via Stadskanaal-)
12.30 uur verzamelen bij het startpunt.
13.00 uur Start Fietstocht (via een uitgestippelde route met
opdrachten) rond en door de boswachterijen Gieten en Borger. U doet
Gasselte, Drouwen, Borger en Grolloo aan (ong. 40 kilometer).
17.00 uur uiterlijk: terug bij de auto’s en dan naar het Noorderhonk te
Winschoten,
18.00 uur start barbecue
Voor wie??: Voor alle leden en aanhang van avAquilo en daar bedoelen we
dan ook alle afdelingen (WenR, de Baan, afd. Wandelen), bestuur en de vele
vrijwilligers, die onze vereniging kent, mee.

Deze brief wordt u ook per e-mail thuis gestuurd!!!!!
Een paar afspraken:
-Iedereen moet zelfstandig in staat zijn ongeveer 40 km. te kunnen fietsen (kinderen mogen bij de
ouders achterop).
-Kinderen doen alleen onder begeleiding van de ouders mee.
-Voor diegenen, die absoluut geen fietsen mee kunnen nemen is er een
beperkte mogelijkheid om de fietsen op een kar te vervoeren (Wie het
eerst komt, die het eerst ma……..). De fietsen moeten om uiterlijk
11.30 uur op de parkeerplaats bij het Noorderhonk aanwezig zijn.
Dit even melden op het inschrijfformulier a.u.b.
-De aanmelding geschiedt op een intekenlijst, die in de kantine
ligt en de inschrijfperiode loopt tot en met 24 juni (11.00 uur).
-De kosten bedragen: € 10,00 voor volwassenen en €5,00 voor
kinderen t/m 12 jaar.
-Bovengenoemde bedragen graag (ook uiterlijk 24 juni)
overmaken op rek.nr. NL35RABO 03517 07 263 t.n.v. S.D.
Bos te Winschoten onder vermelding van fietstocht Aquilo +
het aantal personen (volwassenen en kinderen).
-Nadere details over de fietsmiddag krijgen de deelnemers per mail toegestuurd.
-Met vragen kunt u terecht bij Siep en Anneke Bos; email: annekesiep@gmail.com
De organisatie hoopt op een grote respons en wenst iedereen alvast een hele mooie fietsmiddag.
Siep – Hein.
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