PERSBERICHT
Sevenum, 15 november 2007

Ga eens KnopenLopen in Sevenum tijdens volle maan
Op zaterdag 24 november 2007 organiseert stichting KnopenLopen in samenwerking met
atelier De Stal voor de eerste keer een vollemaanswandeling. Aanvang: 19.30 uur; starten eindpunt: atelier De Stal, Lemmeweg 3a in Sevenum. Deelname: gratis.
Na enkele jaren voorbereiding is KnopenLopen, een wandelroutenetwerk van 100 km. in mei
van dit jaar officieel van start gegaan. Het afgelopen half jaar hebben vele wandelaars bij
daglicht ervaring opgedaan met dit nieuwe wandelfenomeen in eigen omgeving. KnopenLopen
bij volle maan is nog niet eerder vertoond.
Wandelroutes
Tijdens de volle maan van 24 november kunnen deelnemers kiezen uit twee KnopenLopenwandelroutes: één door het Molenbeekdal (ca. 1 uur) en één door het Molenbeekdal én de
Elsbeemden (ca. 2 uur). Beide wandelroutes liggen die avond klaar bij het startpunt, atelier De
Stal.
Individueel of groep
De wandeling kan individueel worden afgelegd maar ook in groepsverband onder begeleiding
van een vrijwilliger van stichting KnopenLopen. Op verkeersdrukke plekken staan vrijwilligers
garant voor een veilige oversteek. Omdat deze route door een drassig gebied leidt, is het voor
rolstoelers helaas niet mogelijk deel te nemen aan de vollemaanswandeling.
Kosten
Er zijn deze eerste keer geen kosten verbonden aan deelname. Na afloop van de
vollemaanswandeling kunnen deelnemers tegen een kleine vergoeding in atelier De Stal koffie,
thee, warme chocomel, erwten- of paddestoelensoep nuttigen en gezellig nakletsen. Deze
unieke vollemaanswandeling is mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg.
Aanmelden
De vollemaanswandeling gaat in principe altijd door tenzij het stormt. Wandelaars, groot en
klein, zijn van harte welkom. Aangelijnde honden ook. Aanmelden kan nog tot donderdag 22
november bij Jan van der Vight van stichting KnopenLopen. Het kan telefonisch: 077 4672421
of per mail: j.vandervight@home.nl. Geef uw naam even door, het aantal wandelaars, uw
telefoonnummer en of u op eigen houtje loopt of in groepsverband.
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