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NIEUWSBRIEF NR. 18
Laren, 15 december 2010
Beste boevenbaasjes,
Eerdaags is het weer kerstvakantie vandaar deze kleine sfeervolle attentie. Van 27 december
tot en met de 31e zal Jog That Dog gesloten zijn.
Als jullie iets willen doorgeven / veranderen dan kan dit altijd via mij. Graag wilde ik het
fenomeen „beltijden‟ gaan invoeren en voorstellen om zoveel mogelijk tussen 09.00 en 15.00
uur te bellen. Dan ben ik op pad met mijn agenda en is het voor mij het handigst.
Op 2 januari is er weer een nieuwjaarswandeling. Ik hoop dat jullie allen weer de boots
aantrekken en gezellig meedoen en natuurlijk met glühwein op het nieuwe jaar te mogen
proosten. Dit keer leek het mij leuk om voor een goed doel een spaarvarkentje neerzetten. Ik
dacht aan Het Gooisch Natuurresrvaat omdat we altijd zo fijn in hun bossen mogen wandelen,
als meneer Wilders geen roet in het eten gaat gooien. Voor elk persoon die met ons
meewandelt, stort Jog That Dog nog eens een extra € 5, = in de pot. De wandeling begint om
11.00 uur in de Lage Vuursche, zie routebeschrijving onderaan deze brief. Parkeren op de
parkeerplaatsen van het bosbad voorbij de tennisbaan en melden bij de koek-en-zopie-post.
Zie de bordjes “Jog That Dog - Nieuwjaarswandeling” vanaf de grote weg. Kan niet missen.
En zoals jullie van ons gewend zijn; weer of geen weer, het gaat gewoon door.

nieuwjaarswandeling 2010

Wellicht weet u het nog; in de vorige nieuwsbrief vroeg ik om uw animo voor een eventuele
zaterdagwandeling. Daar bleek inderdaad genoeg aanvraag voor te zijn dus ga ik op zoek
naar een geschikte kandidaat die deze vacature kan invullen. Uiteraard gaan jullie hier nog
meer van horen.
Rest mij jullie allemaal alvast een fijne kerst(vakantie) toewensen en een spetterend uiteinde
van 2010!!
Be good,

Liselore de Rooij

De honden zijn trouwens helemaal WAUS van de sneeuw
erg leuke wandelingen voor ons!

P.S.:

heeft uw hond in strooizout gelopen?! Dan even afspuiten met een plantenspuit met
lauw water om wondjes te voorkomen. Vaseline tussen de tenen helpt ook.

Routebeschrijving nieuwjaarswandeling:
vanaf de Wakkerendijk in Eemnes richting Baarn:
aan het einde van de Wakkerendijk op de kleine rotonde: naar links,
op de tweede, grote rotonde bij Nijhof: rechtdoor,
bij eerste stoplichten: rechts,
na ong. 1,5 km.: rechtsaf het bos in, volg de bordjes van Jog That Dog of Bosbad.
Tot dan. Gezellig!!!

