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‘Werken in het landschap’
vrijdag 10 maart 2017

In samenwerking met de Stichting Landschapsbeheer Gelderland en de Vogel en natuurwerk-
groep Bemmel organiseert VGPP op vrijdag 10 maart 2017 een dagje werken in het landschap.

We gaan die dag wilgen knotten in de Bemmelse Buitenpolder nabij de Defensiedijk/ en aan De Pas 
te Bemmel. 

Zoals gebruikelijk worden we royaal voorzien van eten en drinken. De dag begint om 09.30 uur en 
eindigt om circa 16.00 uur; waarna we ons gezamenlijk naar Gasterij De Gulle Goedzak in Huissen 
begeven om te genieten van een afsluitend drankje en stevige maaltijd. 

U kunt zich voor deze dag uitsluitend per e-mail aanmelden bij Peter Evers (vgpp@gelderland.nl).
Bij uw opgave, waaraan verder geen kosten zijn verbonden, moet u aangeven of u deelneemt aan de  
afsluitende maaltijd. Het is mogelijk een vegetarisch(e) lunchpakket/ maaltijd te gebruiken. 
U moet dat dan wel bij uw opgave aangeven.

Nog even dit.
Omdat de afgelopen jaren is gebleken dat gezamenlijk vertrek vanaf het Huis der Provincie naar de 
werkplek die dag niet zo eenvoudig valt te organiseren, kiezen we er ook dit jaar weer voor om de 
deelnemers, op eigen gelegenheid, alleen of in combinatie met anderen naar de werkplek te laten 
gaan. De locatie is zoals gezegd aan de Defensiedijk/Waaldijk afrit nabij Wijnfort te Bemmel.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u terecht bij Peter Evers, T (026) 359 9802 of Rob Kleering,  
T (026) 359 8910.
De aanmelding voor deze activiteit sluit op donderdag 9 maart 2017, om 10.00 uur.

Tot ziens op 10 maart 2017.
Namens VGPP : Peter Evers/Rob Kleering van Beerenbergh/Peter Reinders
Namens SLG : Michael Witjes en medewerkers
Namens Vogel- en Natuurwerkgroep Bemmel : Theo Dhont en medewerkers

voor de laatste informatie zie de VGGP-site: www.vgpp.nl
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