Landelijke Gilden
Jaarbeurslaan 29 bus 21
3600 Genk
Tel. 011 30 37 00
Fax 011 30 37 09

Beste 60-plusser,
De 60-pluswerking van Landelijke Gilden Limburg nodigt jou en jouw partner uit op de

Provinciale fiets- en wandeldag
Donderdag 13 juni 2019 in Opgrimbie (Maasmechelen)
Waar en wanneer?
We vertrekken in het Gemeenschapscentrum van Opgrimbie (Hoekstraat 1, Opgrimbie). Parkeren kan in de
buurt aan het Weijerplein, aan zaal Sint-Kristoffel (Heirstraat 453) of rond het Gemeenschapscentrum.
Je hebt die dag de keuze tussen fietsen en wandelen. Fietsers kunnen vrij vertrekken tussen 13.00 en 15.00
uur. De begeleide wandeling vertrekt om 14.00 uur stipt op de startplaats.
Fietsen
We fietsen een route van zo’n 30 km langs de mooie Maasvallei. De route is bewegwijzerd en deelnemers
krijgen ook de route mee. Onderweg is er een tussenstop voorzien om de dorst te lessen.
Wandelen
We maken een wandeling van zo’n 5 kilometer. De wandeling wordt begeleid en vertrekt daarom om 14 uur
stipt. Het is belangrijk dat je goed te been bent om deel te nemen aan deze gegidste wandeling.
Nieuw: breng ook een niet-lid mee
Als lid nodigen we jou uit om dit jaar ook een niet-lid mee te brengen. Een fijne activiteit is immers de
leukste manier om kennis te maken met het aanbod van Landelijke Gilden. Mogen we ook op jou rekenen om
een niet-lid mee te brengen?
Niet-leden betalen een euro meer, maar genieten die dag van hetzelfde aanbod.
Deelnameprijs
Leden en hun partner: 8 euro – niet-leden: 9 euro per persoon (1 stuk taart en 2 consumpties, een verrassing,
bewegwijzerde fietsroute of begeleide wandeling inbegrepen)
Hoe inschrijven?
1. Vóór 6 juni 2019 het juiste bedrag storten op rekeningnummer BE35 7353 3945 6437 van
Senioren Landelijke Gilden met vermelding van ‘fietsen’ of ‘wandelen’ en het aantal (niet-)leden.
EN
2. Door de aangehechte inschrijvingsstrook terug te sturen vóór 6 juni 2019 naar 60+werking: bij
voorkeur per mail via limburg@landelijkegilden.be met vermelding van fietsen/wandelen en aantal
(niet-)leden of 011/30 37 00 of via post naar Landelijke Gilden, Jaarbeurslaan 29/21, 3600 Genk / fax
011/30 37 09 /
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCHRIJVINGSSTROOK Provinciale fiets- en wandeldag’ op 13 juni 2019 in Opgrimbie
Naam: ____________________Voornaam: ___________________ Lidnummer: ______________________
Straat en nr.: ____________________________________________________________________________
Postnummer: __________ Gemeente: ________________________ Telnr. ___ / ______________________

Komt op 13 juni 2019 met ___ leden en ___niet-leden
aankruisen a.u.b.)

O Fietsen O Wandelen (invullen en

