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NATUURWANDELINGEN 2019 van de KBO GILZE.
WIJ WENSEN U HET ALLERBESTE VOOR 2019 MET MOOIE WANDELINGEN,
MAAR VOORAL GEZONDHEID.
In 2018 hebben we, met veel deelnemers, wandelingen gemaakt op diverse locaties. Wij kunnen
terugkijken op een geslaagd jaar. Ook dit jaar hebben we 11 wandelingen die, naar onze mening,
meer dan de moeite waard zijn.
Elke 3e donderdag van de maand wandelen we op een andere locatie met één gids. Het is mooi
om te zien dat we elke keer weer verrast worden door de natuur en kunnen genieten van al het
moois wat die ons biedt. De gids zuigt ons mee in zijn enthousiasme, waardoor we steeds nieuwe
plantjes, paddenstoelen enz. leren herkennen. Ook de bekoring die elk seizoen heeft, waarin de
natuur zich steeds van een andere kant laat zien, helpt hier aan mee.
Bij enkele wandelingen in de agenda van 2019 vragen wij u zich vooraf aan te melden.
U krijgt daar ook nog een mail voor.
WILT U NIET MEER DEELNEMEN AAN DE WANDELINGEN IN 2019 GEEF DIT
DAN ZO SNEL MOGELIJK DOOR.
In 2019 blijft de contributie € 10,00. Wij vragen u het bedrag vóór 1 maart 2019 over te maken
naar KBO Gilze, rekeningnummer NL90RABO 0 11 66 12 126, met vermelding van
Natuurwandelingen. U kunt dan deelnemen aan 11 wandelingen. Mensen die zo maar één keer
mee willen wandelen, ook als ze géén lid zijn van de KBO, betalen € 2,00 per keer.
Carpoolmogelijkheid is aanwezig.
Onderstaand nog kort de spelregels:
Het verzamelpunt is bij ’t Trefpunt tussen 12.45 en 13.00 uur.
Wij carpoolen om 13.00 uur naar het vertrekpunt van de wandeling.
De wandeling duurt ongeveer 2 uur, de nadruk ligt op natuur en niet op afstanden.
Daarna gaan we, bij een locatie in de buurt, gezamenlijk koffie of iets anders drinken.
Leden die een keer niet mee kunnen vragen wij dit door te geven via e-mail aan
janjokeboeren@gmail.com of telefonisch op 0161-455934.
Degene die géén lid is betaalt € 2,00 per keer.

Voor 2019 véél wandelplezier.
Tot ziens op 17 januari 2019.
De werkgroep

Aan de achterkant de wandelagenda voor 2019

DATUM:

LOCATIE:

PARKEREN

GIDS

17 JANUARI

Steengroeve of
Klein Zwitserland

Steengroeve
Klein Zwitserland

Ad

21 FEBRUARI

Beum in Dorst

parkeerplaats Staatsbosbeheer Mari

21 MAART

Duiventoren, Dongen

parkeerplaats Staatsbosbeheer Toon
Moerkensdreef, Dongen

18 APRIL

Wolfslaar, Breda

parkeerplaats zwembad
Wolfslaar

Willem

achter de kerk,
Esbeek

Ad

16 MEI

Rovertse Leij, Esbeek

20 JUNI

Oisterwijkse vennen

Natuurmonumenten
Bezoekerscentrum
Ad
Van Tienhovenlaan 4, Oisterwijk

18 JULI
(aanmelden)

Huis ter Heide,

tennisveld Verboven,
Middelstraat 6A, de Moer
Mari
wandelen rechts bij de vennen

15 AUGUSTUS

Het Smokkelaartje,

parkeerplaats het
Smokkelaartje
wandelen De Elsakker,
richting België

19 SEPTEMBER Strijbeekse Heide

parkeerplaats
Staatsbosbeheer

17 OKTOBER

Hondsdonk

parkeren
Huis ten Bosch

21 NOVEMBER
(aanmelden)

’t Zand of
Riels Hoefke

parkeren ’t Zand
Het Hoefke 6, Riel

Jan

Ad
Willem

Jan

