Markt 3 - 7481 HS Haaksbergen

telefoon: 053-5742374

LOAKGANG 20 mei 2017
Dames en heren,
De Historische Kring Haaksbergen bestaat 50 jaar. Een van de activiteiten dit jaar is een
historische loakgang langs de markestenen tussen de Rietmolen en de Niekarke te
Rekken. (zie ook onze website)
Wij nodigen u uit hieraan mee te doen op zaterdag 20 mei a.s. De dag begint bij de
Keisteen in de tuin van de familie Lankheet, Munsterdijk 5 te Rietmolen (Gemeente
Berkelland). U moet daar zijn tussen 10.30 en 11.00 uur. Hier wordt in groepen
vertrokken, uiteraard ook per fiets.
De loakgang gaat veel over zandwegen en is ongeveer 10 km lang. Onderweg moeten
wel stukjes van de tocht per voet worden afgelegd, dus goed schoeisel is noodzakelijk.
Naar schatting eindigt de tocht rond 15.00 uur op het Duitse erve Niekarke. Onderweg
krijgt u elke keer informatie o.a. over de aanwezige markestenen.
Tussen de middag luncht u op de boerderij het Krakeel. En aan het eind van de middag
kunt u onder genot van “Bier und Bratwurst” genieten van een korte doch kruidige
sketch over de eeuwen oude strijd om het hier gelegen Twistveld.
De kosten bedragen € 7,50 p.p. all-in. U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer
NL76RABO0324229917 t.n.v. Historische Kring Haakbergen, waarna u ingeschreven
bent. Het maximale aantal deelnemers bedraagt 150 personen. Bij veel belangstelling
volgt t.z.t. een tweede tocht.
De Jubileumcommissie
Opgave voor deelname aan de loakgang van de “Historische Kring Haaksbergen” zaterdag 20 mei 2017.
Naam:…………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………
Telefoon:………………………………………Aantal personen: ….
Email:………………………………………….
Handtekening:
De vereniging “Historische Kring Haaksbergen” is niet aansprakelijk voor schade die tijdens of door deze
loakgang ontstaat. Door inschrijving op deze loakgang verklaart u met de uitsluiting van elke aansprakelijkheid
in te stemmen Dit formulier graag voor maandag 1 mei 2017 a.s. inleveren/opsturen:
Historisch Centrum Haaksbergen, Markt 3, 7481 HS Haaksbergen. Mailen mag/kan ook.
Email: hist.centrum.hbg@hetnet.nl Website: www.historischekringhaaksbergen.nl
IBAN: NL76 RABO 0324 2299 17

