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Nieuwsbrief
Wandelsportvereniging D.E.W. Escharen

Winterserie 2016 - 2017
De wintertijd is weer ingegaan, dat betekent dus dat onze winterserie er weer aankomt. Via
deze nieuwsbrief willen wij u attenderen op onze jaarlijkse Winterserie.
Onze Winterserie bestaat uit 4 wandeltochten in de maanden
november 2016, december 2016, januari 2017 en februari
2017.
Het is niet verplicht om aan al deze winterwandelingen deel te
nemen. U kunt zich ook per wandeling inschrijven, inschrijven
voor de hele serie is voordeliger, u krijgt dan korting op het
totale inschrijfgeld.

Inschrijfgeld

Startburo

Voor de hele serie bedraag het inschrijfgeld
€ 9,-, leden van de KWBN kunnen zich
inschrijven voor € 6,- voor de gehele serie.

Alle 4 de Winterserie wandelingen starten
vanuit ons eigen clubhuis, ons clubhuis is te
vinden op het volgende adres:

Wilt u liever inschrijven per wandeling dan
bedraagt het inschrijfgeld € 3,- leden van de
KWBN kunnen zich voor € 2,- inschrijven per
wandeling

Essinklaan 1, 5361 JT Grave
Ons clubhuis bevindt zich achter
basisschool "De Sprankel".

Data, afstanden en starttijden
13 november 2016

4 december 2016

Afstanden 6, 10, 15 en 20 km

Afstanden 6, 10, 15 en 20 km

6, 10 en 15 km van 09:00 tot 12:30 uur
20 km van 08:00 tot 11:30 uur

6, 10 en 15 km van 09:00 tot 12:30 uur
20 km van 08:00 tot 11:30 uur

22 januari 2017

19 februari 2017

Afstanden 6, 10, 15, 20 en 25 km

Afstanden 6, 10, 15, 20 en 30 km

6, 10 en 15 km van 09:00 tot 12:30 uur
20 km van 08:00 tot 11:30 uur
25 km van 08:00 tot 10:30 uur

6, 10 en 15 km van 09:00 tot 12:30 uur
20 km van 08:00 tot 11:30 uur
30 km van 08:00 tot 10:30 uur

Routebeschrijving
Het startburo is vanaf de verschillende invalswegen van Grave met borden aangegeven,
hieronder vindt u een korte routebeschrijving vanaf diverse richtingen.

Vanuit Cuijk
Kruising Jan van Cuijkdijk / Estersveldlaan linksaf richting Escharen, rijden tot aan de
verkeerslichten, bij de verkeerslichten linksaf en links de parkeerplaats oprijden.

Vanuit Nijmegen
Over de Graafse brug, bij de tweede verkeerslichten linksaf, op de rotonde rechtdoor, bij de
verkeerslichten rechtdoor en links de parkeerplaats oprijden.

Vanuit Den Bosch
Direct nadat u aan de rechterzijde het huis van bewaring bent gepasseerd bij de verkeerslichten
rechtsaf, op de rotonde rechtdoor, bij de verkeerslichten rechtdoor en links de parkeerplaats
oprijden.

Openbaar vervoer
Vanaf het busstation Grave, gaat u linksaf de Trompetterstraat in richten het centrum van Grave,
gaat over in Klinkerstraat, gaat over in Brugstraat. Aan het einde oversteken en linksaf Sint
Elisabethstraat/Jan van Cuijkdijk. Voor de begraafplaats gaat u rechts Estersveldlaan
(linkerzijde van de weg lopen). Na de basisschool gaat u linksaf het pad langs de school volgen.
Vervolgens gaat u linksaf de speelplaats van de basisschool op. U bent gearriveerd bij het
startburo.

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@dew-escharen.nl toe aan uw adresboek.

