
OPENING WANDEl:PARK 

7 
'DE LANKERT' 

Donderdag 19 mei 2022 - Nieuwe Steeg 8, Eethen 

Na jaren wachten en hard werken is het zover. 

Het wandelpark 'De Lankert', Bikepark Eethen en 
de Schoolmoestuin worden f eest el ij k geopend. 
Iedereen is welkom! Komt u ook? 

Programma: 

13:00 Ontvangst in park nabij hoofdingang 
met koffie, thee, ranja en iets lekkers 

13:15 Officiële opening 
:. Moestuin door PWA-school 

., ., ,. Groep 7-8 krijgt les 
,' Vrijwilligers geven toelichting 

13\30 - Bikepark door initiatiefnemers 
Binnenkort worden de hekken bij de toegang verwij
derd. Het park is dan open. Neemt u gerust een kijkje . 
We zijn benieuwd wat u ervan vindt! 

, ' - \ - ~, Demonstratie van fietscross talent 
,' '- ✓ Mike Nieuwkoop uit Eethen · · · •. 

Op de informatieborden zijn spelregels vermeld. Voor 
toegang en gebruik van het park deze doornemen. 
Houdt rekening met elkaar en de vrijwilligers. Let extra 
goed op de kleintjes bij het water. Overlast kan direct 
gemeld worden op de website van de Gemeente. 

We gaan er vanuit dat het park gebruikt wordt waar
voor deze bedacht is. De vrijwilligers rekenen op u! 

Geinte resseerd in vrijwi lligerswerk1 

Moestuin: Myrthe Paa ns 06 26 666 705 
Bikepark: Roy Goorden 06 51423 349 
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Bedankt voor de bijdrage: 

Gemeente 
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,' Uitleg rijtechniek en veiligheid 
(helm verplicht) 

, 14:00 Einde officiële opening 
\ 15:00 Vrijwilligers moestuin en crossbaan 
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aanwezig voor al uw vragen 
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ALLE V RIJW ILLIGE'RS ! 
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