Uitnodiging
Groen Drenthe Werkt
Voor alle groene vrijwilligers in Drenthe

Beste vrijwilliger,
Het duurt nog even, maar in september hebben we weer
Groen Drenthe Werkt: een evenement waarin we alle
mensen die zich vrijwillig inzetten voor de Drentse natuur
in het zonnetje zetten. Het wordt een gezellige en
informatieve avond waarbij er ruim de gelegenheid is om
met andere vrijwilligers en medewerkers van de 6
organisaties kennis te maken. Kom jij ook?
Het thema van dit jaar is:

De Nacht van de natuur
Datum: vrijdag 14 september 2018 van 17.00 tot 21.00 uur

We zijn te gast bij Vakantiepark De Noordster, De Noordster 105, 7991 PB Dwingeloo
Programma:
17.00 uur
17.30 uur
18.30 uur
20.45 uur
21.00 uur

Ontvangst en opening
Warme biologische maaltijd, grotendeels vegetarisch.
Een tocht naar de nacht, met verrassingen onderweg.
Afsluiting met een drankje.
Einde programma, voor wie wil: napraten aan de bar (op eigen kosten)

Deelname is gratis maar opgave wel verplicht. Je kunt je opgeven via deze link. Je klikt op ‘Direct
aanmelden’. Dan kom je op een pagina waar je kunt invullen of je lid bent. Je kunt gewoon
verdergaan zonder lidnummer. De rest wijst zich dan vanzelf.
Heb je een speciaal dieet (met vegetariërs wordt al rekening gehouden) dan kun je dit doorgeven
aan Margriet Moerenhout, m.moerenhout@natuurmonumenten.nl
Opgave uiterlijk 10 september, hierna is opgave niet meer mogelijk.
Let op: in het bos zullen we af en toe van de paden af gaan, dus houd rekening met teken!
Mocht het heel slecht weer zijn, dan hebben we een binnenprogramma als alternatief, dus gewoon
komen hoor!
Op de volgende pagina vind je een routebeschrijving. Probeer zo veel mogelijk te carpoolen!

Met hartelijke groet,

Route
Sommige navigaties sturen je bij de kruising na het Planetron rechtdoor. Let op dat je hier de afslag
naar de Noordster neemt. Rijd door tot de hoofdingang van de Noordster. Je kunt parkeren op de
parkeerplaat. Als hier geen plek meer is, rijd je door de slagboom en word je doorverwezen naar
extra parkeerplekken.

