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Wat leuk dat je meeloopt

Hassiebassie safari-speurtocht

met de Hassiebassie wandeltocht! 2,5 KM

Tijdens de route van de 2,5 km zul je onderweg allerlei ‘wilde
dieren’ tegenkomen. De letters A-L op de routekaart geven aan
waar je de dieren kunt vinden. Vul de namen van de dieren in
op het invulformulier op de achterkant. Wanneer je alle dieren
gevonden hebt, kun je alle cijfers onderaan de puzzel invullen
waardoor een zin ontstaat.

Dit jaar wordt de wandeltocht georganiseerd door Stichting
Doch Dyn Dream (die zich inzet voor weeskinderen in Kenia), in
samenwerking met Plan Boppeslach (een initiatief dat rondom
de Wjukken in Mantgum een recreatiegebied realiseert). Wij
vragen voor deelname een vrijwillige donatie aan deze goede
doelen, mocht je deze nog niet hebben gedaan, dan kun je dit
doen middels de QR-code.
(Ook kan een bedrag worden
overgemaakt IBAN NL76 ABNA 0572
0781 29 t.n.v. Stichting Doch Dyn
Dream o.v.v. Hassiebassie). Meer
informatie over de goede doelen vind je
op www.dochdyndream.nl of plan
Boppeslach op Facebook.
• Het meedoen aan de Hassiebassietocht is geheel op
eigen risico.
• De route wordt duidelijk aangegeven door pijlen /
borden.
• Blijf zoveel mogelijk op de stoep om het autoverkeer
niet te hinderen en voor jouw eigen veiligheid. Er zullen
geen verkeersregelaars aanwezig zijn.
Wij wensen je veel wandelplezier!

2,5 km

Lever je antwoordformulier in bij de brievenbus bij de Wjukken
(start en finishpunt) of stuur je juiste antwoord in naar
info@dochdyndream.nl. Uit alle inzendingen verloten we een
leuk prijsje, om mee te doen vul hier je naam en e-mailadres of
telefoonnummer in:

Naam:
____________________________________________________
Mailadres of telefoonnummer:
____________________________________________________

