KONINKLIJK
L I M B U R G S G E S C H I E D- E N O U D H E I D K U N D I G G E N O O T S C H A P

Samen de geschiedenis van Limburg ontdekken

CONVOCAAT
LGOG Kring Venray
Dhr. G. Nelissen
Secretaris
T. 0478-58.73.61
E. geertnelissen@home.nl

Activiteit:

BUSEXCURSIE ‘ONTWIKKELING VAN HET LANDSCHAP OOIJEN-WANSSUM’

Wanneer:

Op zaterdag 21 april 2018 van 8.30u. tot 11.30u.

Locatie:

8.30u. verzamelen bij het nieuwe museum in Venray, Mgr. Goumansplein. Van waaruit de bus zal
vertrekken om 8.45u.

Naar aanleiding van gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum heeft de Kring Venray van het LGOG
contact gezocht met het Projectbureau Ooijen-Wanssum voor een lezing over de ontwikkeling van het
landschap op 16 april in Odeon en een busexcursie op 21 april aanstaande naar het betreffende gebied.
Over de lezing op 16 april volgt een extra convocaat.
Aan de excursie kunnen maximaal 50 personen deelnemen.
Het programma ziet er als volgt uit:
- 8.30 uur
: verzamelen bij het nieuwe museum in Venray, Mgr. Goumansplein
- 8.45 uur
: vertrektijd bus
- 9:00 uur
: aankomst Projectbureau Ooijen-Wanssum en aanvang rondleiding per bus tot
11.00 uur.
- 11.30 uur
: einde excursie bij Museum
Onze excursieleider is Herman Loonen.
De route gaat langs alle belangrijke plekken van de gebiedsontwikkeling, van Broekhuizen tot aan
Wanssum. Tijdens de rondleiding geeft de excursieleider uitleg bij alle maatregelen en schetst een
toekomstbeeld. Speciaal voor leden van LGOG is er aandacht voor de geschiedenis van het landschap
en worden karakteristieke plekken in het gebied bezocht.
We gaan ervanuit dat de mensen in principe in de bus blijven, dit in verband met de veiligheid, de
verstaanbaarheid van de rondleiding en de lengte van de excursie.
De kosten voor deelname aan deze excursie zijn Є7,50 per persoon. Wilt u aan deze bijzondere excursie
deelnemen dan kunt u zich hiervoor aanmelden per e-mail bij Geert Nelissen(geertnelissen@home.nl).
De aanmelding is definitief als €7,50 is bijgeschreven op rekeningnummer NL 56 INGB 0006 9296 62
t.n.v. LGOG kring Venray mét vermelding van uw voor- én achternaam én uw e-mail adres.
Meer informatie over de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum is te vinden op www.ooijenwanssum.nl
Graag tot ziens bij de busexcursie of bij een van de komende lezingen.
Met vriendelijke groet,
LGOG Kring Venray
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