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Raamdalwandeltocht op zondag 19 juni
Op zondag 19 juni organiseren wij onze jaarlijkse Raamdalwandeltocht.
Afhankelijk van de door u gekozen route wandelt u door het prachtige
natuurgebied "Het Raamdal", langs de Broekse Wielen en door de Gasselse
Bossen. Kortom: een wandeltocht door de schitterende natuur die onze
omgeving rijk is.
Een deel van de route gaat over natuurgebied van Brabants Landschap.

Afstanden: 6 - 10 - 15 - 20 - 30 - 42 km

Startburo Clubgebouw w.s.v. D.E.W., Essinklaan 1
5361 JT Grave
Het gebouw bevindt zich achter basisschool "De Sprankel".
Starttijden 6 - 10 - 15 km
20 km
30 km
42 km

09:00 uur tot 12:30 uur
08:00 uur tot 11:30 uur
06:30 uur tot 10:30 uur
06:30 uur tot 09:00 uur

Meer informatie vindt u op onze website www.dew-escharen.nl.
Voor telefonische inlichtingen kunt u onderstaande personen bellen:
Dhr. T. Alders, 0486 - 473527
Dhr. F. Fransen, 0486 - 472467
Mevr. T vd Broek, 0486 - 471213

Routebeschrijving naar het startburo

Vanaf de invalswegen van Grave is route naar de startlocatie met borden aangegeven.
Hieronder vindt u ook een routebeschrijving vanuit naar de startlocatie vanuit Cuijk,
Nijmegen, Den Bosch en openbaar vervoer:
Vanuit Cuijk:
Kruising Jan van Cuijkdijk / Estersveldlaan (bij begraafplaats) linksaf, rijden tot aan
verkeerslichten, Verkeerslichten L.A. en links parkeerplaats oprijden.
Vanuit Nijmegen:
Over de Graafse brug, doorrijden tot aan de tweede verkeerslichten hier L.A.
Stoofweg. Rotonde R.D. Verkeerslichten R.D. en links parkeerplaats oprijden.
Vanuit Den Bosch:
Direct nadat u aan de rechterzijde het huis van bewaring bent gepasseerd, bij
verkeerslichten R.A. Stoofweg. Rotonde R.D. Verkeerslichten R.D. en links
parkeerplaats oprijden.
Openbaar vervoer:
Vanaf het busstation Grave, gaat u linksaf de Trompetterstraat in richting het centrum
van Grave, gaat over in Klinkerstraat, gaat over in Brugstraat. Aan het einde
oversteken en L.A. Sint Elisabethstraat. Voor de begraafplaats gaat u R.A.
Estersveldlaan. (linkerzijde van de weg lopen). Na de basisschool gaat u L.A. pad
langs de school volgen. Vervolgens gaat u L.A. de speelplaats van de basisschool op.
U bent gearriveerd bij het startburo.
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