25 mei LEDENDAG GROEN DRIMMELEN
Streekproducten Fietsroute Drimmelen
Het bestuur en de fractie lijkt het leuk om samen met onze leden de streekproducten
fietsroute 25 mei als partij Groen Drimmelen te fietsen.
Gezien de drukte in het najaar voor de verkiezingen willen we de ledendag dan ook op
25 mei doen.
Wie willen er mee fietsen? Het zou leuk zijn als we met een grote groep op weg kunnen,
als het kan in een groen shirt of jasje.
D’n Amerkant verzorgd de route van ongeveer 12 km, onderweg word er gezorgd voor
versnaperingen.
De kosten € 7,50 zijn voor eigen rekening. De overige onkosten € 10,00 zijn voor
rekening van Groen Drimmelen.
Na de fietstocht zo rond 18.00 uur krijgen we nog een maaltijd met iedereen.
Willen jullie meedoen meld je dan voor 20 mei ’13 aan bij info@groendrimmelen.nl
Wat ik alleen nog aan jullie wil vragen om € 7,50 over te maken naar rekening
13.15.76.402 t.n.v. groen Drimmelen o.v.v. Streekproducten fietsroute Drimmelen dan
zorg ik dat iedereen aangemeld wordt.
Wij willen rond 12.00 uur verzamelen bij het startpunt en 12.15 uur gaan fietsen.
Op naar een sportief dagje Groen Drimmelen.
Met vriendelijke groet,
Diana Smits
Secretariaat Groen Drimmelen.
Diana Smits, secretaris 06-18961980 diana.smits@groendrimmelen.nl

Aanvullende informatie
De route is een prima dagje uit voor het hele gezin! ( 10-12 km)
Meer dan 10 ( agrarisch – toeristische) bedrijven te bezoeken met uitleg in
onze gemeente Drimmelen
Incl. maaltijd en versnaperingen onderweg ( excl.drank)
Start vanaf 10.00 tot 13.00 uur vanaf mini camping De Rooie Weel in Wagenberg
bij
Johan en Caroline ,Wagenstraat 74 Wagenberg 076-5934503
Eindpunt Mini Camping De Rooie Weel in Wagenberg ( ook parkeergelegenheid)
Samen eten om 18.00 uur
Kosten: € 7.50 voor volwassenen.€ 2.50 voor kinderen van 4 tot 12 jaar Het
bestuur heeft
besloten €10.00 voor zijn rekening te nemen
We gaan rond 12.00 uur verzamelen bij het startpunt en 12.15 uur gaan fietsen
- Info: www.den-amerkant.nl / www.johanencaroline.nl

