Uitnodiging donderdag 18 april 2019
meedenkavond wandelroute HoornNoord en Venenlaankwartier
Beste inwoner,
Samen met inwoners van HoornNoord en het Venenlaankwartier willen we een wandelroute maken
door HoornNoord en het Venenlaankwartier. Houdt u ook van wandelen en wilt u met ons meedenken
over het ontwikkelen van deze wandelroute? Dan nodigen we u graag uit voor een meedenkavond op
donderdag 18 april 2019 in wijkcentrum De Zaagtand. Het programma start om 19.30 uur. U bent
vanaf 19.15 uur van harte welkom.
Waarom een wandelroute in de wijk?
In ons programma met projecten en activiteiten voor HoornNoord en het Venenlaankwartier is
gezondheid en bewegen een van de thema’s waar we ons voor inzetten. Dagelijks een half uur
wandelen is gezond. Je hart, bloeddruk, cholesterol, botten en spieren, gewicht en geheugen, ze gaan
er allemaal op vooruit. We willen het voor inwoners aantrekkelijk en gemakkelijk maken om te gaan
wandelen. Een goed bereikbare en afwisselende wandeling in de eigen wijk helpt mensen om te gaan
bewegen.
Meedenken over route
Wijkbewoners kennen hun eigen wijk het beste. Daarom willen we graag met u en andere bewoners in
gesprek om samen ideeën voor een mooie wandelroute te bedenken. We hebben daarvoor de
meedenkavond georganiseerd op donderdag 18 april. Heeft u wandelwensen, wandelideeën of
voorstellen voor routes, kent u mooie plekken waar de route zeker langs moet lopen? Meldt u zich dan
aan voor deze avond. Dit kan door een email te sturen naar teamsport@hoorn.nl.

Bent u niet in de gelegenheid te komen, maar heeft u wel ideeën of wensen? U kunt deze sturen naar
teamsport@hoorn.nl onder vermelding van wandelroute hnv.
Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met Pedro Koning van Team Sport: p.koning@hoorn.nl of via 0229 25 22 00.
We hopen u op donderdag 18 april te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
Regita van Baar
Programmamanager HoornNoord Venenlaankwartier

