Nieuwsbrief IWSVN –

mei 2011

Beste leden,
Deze nieuwsbrief betreft de uitnodiging voor de voorjaarsbijeenkomst op 29 mei aanstaande.
De activiteit in Giethoorn – zoals ik had genoemd in de vorige nieuwsbrief – wordt naar het
najaar verschoven in verband met de mugjes die het gebied in deze periode teisteren.
Op 29 mei aanstaande staat er nu een wandeling op het programma in de omgeving van
Oosterbeek.
De 8 kilometer lange wandeling laat u klimmen en dalen door het Wolfhezerbos richting de Rijn
en over de Hemelsche Berg weer terug.
Tijdens de wandeling zal de sfeer van vroegere tijden herleven en de machtige beukenlanen,
grafheuvels en de gegraven beken wijzen daarop (volgens de omschrijving over de wandeling).
De wandeling is aangewezen als losloopgebied al moeten wel een paar wegen worden
overgestoken. Daarnaast is er water langs de route zodat alle ingrediënten aanwezig zijn voor
een fijn uitje voor onze Ieren.
Om 10.30 uur verzamelen we bij De Oude Herbergh (www.oudeherbergh-oosterbeek.nl) aan
de Utrechtseweg 245, 6862 AK Oosterbeek (via de A50 is dat afslag 19 Renkum richting
Oosterbeek (N225: Utrechtseweg))
Tegen 11.00 uur – na een kopje koffie – vertrekken we voor de wandeling. Na een paar uurtjes
keren we terug en dan is er voor de liefhebber gelegenheid om te lunchen in De Oude
Herbergh.
Om de parkeerplaats van het restaurant niet onnodig bezet te houden (tijdens de wandeling)
graag parkeren in de berm van de zijweg(en).
Aangezien De Oude Herbergh een graag geziene locatie is op zondag is het reserveren van
een lunch een vereiste.
Opgave voor de lunch bij mij is dan ook noodzakelijk (uiterlijk 20 mei)!
Michael Roeterdink
ps In De Oude Herbergh zijn géén groepen honden toegestaan maar een ‘enkele hond’ is géén
probleem.

Iers Water Peil – editie 84
Het volgend Iers Waterpeil zal binnenkort verschijnen.

