Kerstwandeling en kerstborrel in Driemond
zaterdag 17 december 2016
Starttijd wandeling tussen 18.00 en 18.30 uur vanaf MatchZO
Starttijd Kerstborrel Villa Tante Bep rond 17.00 uur
Wandeltocht: ±4,5 km & ±7,5 km
Deze wandeling is voor iedereen die van wandelen houdt in een speciale kerstsfeer.
U loopt door Diemerbos (paden verlicht) – langs de verlichte Gaaspermolen – naar café Villa tante Bep in
Driemond. De lange route gaat tevens door de nieuwe fiets/wandel-tunnel onder de A9.
De wandeltocht is voor alle Driemonders (groot en klein), maar ook voor andere geïnteresseerde
wandelaars.
Inschrijven & start: Zaterdag 17 december tussen 18.00 uur en 18.30 uur in Matchzo, Stammerlandweg
10, u krijgt een deelnamebewijs mee.
Finish: Zaterdag 17 december rond 20.00 uur bij café Villa Tante Bep; tegen inlevering van uw
deelnamebewijs ontvangt u de herinnering. Wij verloten 5 T-shirt van het Diemerbos en 5 kompassleutelhangers.
Deelname:
Deze tocht is gratis voor alle Driemonders tegen inlevering van deze flyer met bon (1 per huishouden)!
Overige deelnemers betalen € 4,00 (indien lid van de KWBN-wandelbond) of € 5,00 (niet leden).
Deelname is inclusief verzorging en een herinnering.
Verzorging:
Koffie/thee + plak kerstbrood bij de start in Matchzo
Warme chocolade + speculaas bij de rustpost Gaaspermolen
Warme chocolade/glühwein bij het finishpunt café Villa Tante Bep (overige dranken voor eigen rekening)
Verlichting:
De paden zijn speciaal voor deze gelegenheid voor u verlicht.
Neem eigen lampionverlichting mee (geen grote zaklampen/lichten s.v.p.). Verlichte kinderwagens zijn
ook van harte welkom. Geniet met elkaar van deze speciale kerstsfeer in Driemond.
Bijzondere lampionnen: Lampion met stokje, door breiclub gemaakt mutsje + rood of wit lampje te koop
op zaterdag 17 december in Matchzo voor slechts € 2.50. U sponsort hiermee de breiclub van Driemond.
Kerstborrel:
De Dorpsraad heeft ook een kerstborrel georganiseerd bij café Villa Tante Bep vanaf 17.00 uur. Deelname
aan de wandeling is hiervoor niet verplicht! Er is voor iedereen warme glühwein en chocolademelk,
snacks en vrolijke kerstmuziek. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten en fijne feestdagen te wensen.
n.b. voor de ouderen onder ons houdt Willem graag een paar stoelen vrij.

Wij zien U graag komen en/of meelopen!
Matchzo
Dorpsraad Driemond
Wandelsportcentrum De Verbinding
Breiclub ’N Steekje Los
Café Villa tante Bep
Vrienden van de Gaaspermolen
Vrienden van het Diemerbos

GRATIS DEELNAMEBON
KERSTLICHTJESWANDELING
Ik ben/wij zijn woonachtig in Driemond en
loop/lopen mee met de Kerstlichtjes wandeling 2016
(1 bon per huishouden)

Aantal

Volwassene(n)

Kind(eren)

……………….

…………..

