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Winterwandeling zondag 3 februari
Op zondag 3 februari organiseert Ti Sento voor de derde maal een
winterwandeling. Er zijn twee mooie routes uitgezet (7,5 en 14,5 km)
over zowel verharde als onverharde wegen. Deze routes leiden u door
landelijk gebied en prachtige natuur. Landgoed Culitsrode wordt opengesteld voor deze wandeling. Een mooie gelegenheid om van dit
mooie landgoed te kunnen genieten. Ook aan de innerlijke mens is
gedacht. Onderweg staat in Het Koetshuis van Academy Bartels iets
hartigs voor u klaar. Tevens kunt u hier gebruik maken van toiletvoorzieningen. Inschrijven kan tussen 8.45 uur en 11.00 uur bij De Spartelvijver, Weeldsedijk 1 te Hooge Mierde. De kosten bedragen 4 euro p.p.
voor volwassenen en 2 euro p.p. voor kinderen.
Voor degenen die de route van 14,5 km wandelen, bestaat de mogelijkheid om voor 3 euro p.p. extra een verrassend lekkere amuse te
nuttigen onderweg.
Wij hopen u op 3 februari te mogen begroeten. Graag tot dan!!!

Kledinginzameling
Bij de kledinginzamelingsactie voor Stichting Tess bij de school in
Hooge Mierde is 1205 kg (€ 361,50) opgehaald en in Lage Mierde is
805 kg (241,50). In totaal € 603,00. Een super mooie opbrengst! Stichting Tess is in voor herhaling in het voorjaar.
Iedereen hartelijk dank.
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