
DATUM  zondag 21 oktober 2018 !
TIJD    11.00 uur !
PLAATS Strand Hoek van Holland 
  Strandpaviljoen Lodge25 
  Rechtestraat 25 
  3151 HN Hoek van Holland 
   !
Dit jaar houden wij de jaarlijkse strandwandeling weer op het strand 
van Hoek van Holland. !
Het strand in Hoek van Holland is 250 meter breed en 3,5 km lang. !
Wij ontvangen u om 11.00 uur in strandpaviljoen Lodge25 met een kopje koffie of thee, dit wordt u 
aangeboden door de VWSS. Tussen alle aanwezigen kunt u op zoek naar familieleden van uw Welsh en 
met de eigenaren uw ervaringen uitwisselen. 
Vervolgens gaan we het strand op. Daar kunnen de Welshjes lekker los met elkaar rennen en dollen. En 
niet te vergeten, het water! Dat heeft altijd een grote aantrekkingskracht op onze honden. Vergeet dus 
niet uw fototoestel mee te nemen! !
Moe gespeeld gaan we rond 13.00 uur weer terug naar Lodge25 waar we een lunch voor u hebben 
samengesteld (soep, keuze uit 3 broodjes en 1 drankje).  

Daarna gaat iedereen zijn eigen weg, terug naar huis maar misschien wilt u nog een wandeling door de 
duinen of langs de Nieuwe Waterweg maken, ook zeer de moeite waard.  

De kosten verbonden aan deze strandwandeling zijn voor de eters € 15,00 per persoon. Als u niet blijft 
eten kost deelname u niets!  

Voor de honden, die welkom zijn in het restaurant, staat er altijd een lekkere bak fris water klaar. Neem 
vooral ook een handdoek mee om uw Welsh even droog te wrijven zodat hij/zij niet al te lang nat en 
koud blijft na de bijna onvermijdelijke duik in de zee. 

Wij hopen u te zien op het strand van Hoek van Holland! 

De activiteitencommissie. 

Aanmelden: 
We vinden het wel prettig om te weten hoeveel mensen er komen en op welk aantal honden we moeten 
rekenen. Iedere deelnemer dient zich daarom aan te melden.  
Wilt u bij het aanmelden 

• uw naam 
• het aantal personen 
• het aantal honden 
• of u blijft eten  

doorgeven.  !
U kunt zich tot  12 oktober 2018 aanmelden via de mail: romodijk@live.nl 

Bellen mag natuurlijk ook indien u geen internet heeft: Monique van Dijk 06-49902566  

!
Het totale bedrag van €…….. (€15,00 per persoon) kunt u overmaken op bankrekening 
NL57INGB0007458973  t.n.v. de Vereniging de Welsh Springer Spaniel te Leiden o.v.v. 'Strandwandeling', 
(Dit is natuurlijk alleen voor de eters!!!) 

mailto:romodijk@live.nl


!!!!!!!
Voor meer informatie over 
strandpaviljoen Lodge25: 
www.lodge25.nl  !
Voor meer informatie over de 
omgeving kunt u de webcams via de 
website van de VVV Hoek van 
Holland bekijken: 
www.hoekvanholland.nl/webcams !!!!

Routebeschrijving  
Vanuit de richting Rotterdam/Den Haag bereikt u Hoek van Holland via de N211 (dit is de Noordlandse 
Weg die overgaat in de Dirk van den Burgweg). Sla rechtsaf de Schelpweg in. Ga rechtsaf de Helmweg 
in. Parkeer de auto op één van de 800 parkeerplaatsen, links of rechts aan de Helmweg. Van daaruit 
kunt u lopend de Rechtestraat in om bij het paviljoen te komen. !!
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