Voor de zevende maal op rij, organiseert
het “Belgisch Kankerfonds voor Dieren”
de “Spike Memorial Walk.”
We nodigen jullie allen uit om te wandelen tegen kanker bij dieren.
Wij wandelen dit jaar met of zonder trouwe viervoeter in en rond onze mooie
Lommelse Sahara
De zevende editie van de Spike Memorial Walk zal plaatshebben op zondag 8 april 2018.

Start en aankomst zijn aan het “Chiroheem Meisjes” Nieuwe Kopen 10 , 3920 Lommel.
Inschrijven doe je ter plaatse van 9u tot 15u. De kantine is open van 8u30 tot 17u30.
Ruime Parking aan “ de Soeverein”
Elke wandelaar of sympathisant, met of zonder trouwe viervoeter, is van harte welkom.
Er is keuze uit meerdere routes en verschillende afstanden gaande van 4 tot 10 km en meer.
Deze routes leiden langsheen het natuurgebied van de Lommelse Sahara, dat bekend staat om haar
verscheidenheid aan natuurpracht. Een afwisseling van zandheuvels, vijvers, heide, en bos maken dat
dit wandelgebied geen moment gaat vervelen.
Degene die komen om kilometers te malen zullen zeker niets tekort komen. Deze mannen en
vrouwen met of zonder trouwe vriend zullen dit prachtig gebied kunnen verkennen.
Deze voert hen langs enkele toeristische trekpleisters zoals de uitkijktoren en de voetgangersbrug.
Er wordt ook aandacht besteed aan onze minder mobiele vrienden. Een plaatselijk verhard parcours
van 3km is met zorg uitgestippeld voor mensen met kinderwagens of rolstoelen.
Deelname aan de wandeling bedraagt 2€/persoon.
Mensen die niet, of moeilijk kunnen wandelen maar ons toch willen steunen zijn welkom om gezellig
een pintje te komen drinken of koffie met zelfbereid gebak te eten.
Er is ook lekkere verse soep, belegde broodjes, taart, overheerlijke rijstpap, frisdrank en sterke
bieren te verkrijgen aan democratische prijzen. Onze vrijwilligers staan met de glimlach voor u klaar.

Voor de strijd tegen kanker bij onze huisdieren hebben we uw steun nodig.
Kom wandelen of gezellig iets drinken en help mee ons nieuw project te verwezenlijken.
Met vriendelijke groeten,
Dante, Elly en het BKFD-team.

