Wandelpad “Kikker” 6,7 km in
Natuurpoort de Volksabdij, Ossendrecht
Wandelpad Kikker door waterbeschermingsgebied Ossendrecht
Het nieuwe wandelpad loopt dwars door het
grondwaterbeschermings- en waterwingebied van Evides
Waterbedrijf. Het loopt langs vele herstelde vennen en een
opnieuw ingericht natuurgebied.
Volg de paaltjes met het kikkersymbool; u komt dan langs elf grote en kleine vennen,
waaronder het Vergeten Ven, Driebloksven en Oude Wasseven. Afhankelijk van neerslag en
jaargetijde zijn deze al dan niet flink gevuld.
Door enige hoogteverschillen overbrugt u tijdens de route soms zeer smalle, spannende
paden door bos en heideveld. “Met een beetje geluk deelt u het pad met een ree, die zijn
hier volop aanwezig." De hond aangelijnd houden is dan ook een vereiste.

Start en aankomst op zondag 20 januari 201
op de parking van de Volksabdij, Onze-Lieve-Vrouw
ter Duinenlaan 199 te 4641 RM Ossendrecht,
Nederland.
Afspraak om 13.00 uur voor een wandeling van ong.
6,7 km.
Voor een drankje en … achteraf worden jullie verwacht op de wandel –
receptie in SPORT PLUS. Iedereen welkom die het wandelen genegen is.
Veel plezier,
Tjen, tot dan.
Contact laatste moment: 0495 28 17 41

Zie verder!

Planning voorjaars-wandelweekend:
• Ons voorjaars-wandelweekend gaat door in hotel “Seemöwe” in Einruhr
(Simmerath), geen 200 km van thuis, halverwege tussen Aachen en
Monchau. Het hotel ligt aan de oever van de “Obersee”, één van de
meren aan de stuwen van de “Rur”. Veel speel- en ontspanningsmogelijkheden in de buurt.
Van vrijdagavond 29 maart (vanaf 17u) tot zondagnamiddag 31 maart
2019 met Wasserlandroute (rond de Obersee) en zondag een
“panoramaroute”. Allemaal in het “Natuurgebied Eifel”.
Uiteraard weer aan een democratische prijs van € 120 p.p. voor
volwassenen, voor kinderen 6 en 12 jaar is het € 60. Jonger dan 6 zijn
gratis als u zelf voor een bedje zorgt. Eénpersoonskamer kan mits
toeslag van € 15. Niet leden betalen € 20 extra; verzekering inbegrepen.
Hier is inbegrepen: 2 x avondmaal (vrijdagavond en zaterdagavond), 2 x
ontbijt (zaterdag en zondag), 2 x lunchpakket, 2 x overnachting en
zowel zaterdag als zondag een prachtige wandeling.
Inschrijven via wandelen@sport-plus.be De inschrijvingen sluiten ten
allerlaatste op 1 maart 2019.
Inschrijving is pas geldig na betaling op BE81 8600 9043 7324, met
vermelding: “wandelweekend Einruhr” en de (voor)namen van de
deelnemers.

