
ZATERDAG 20 AUGUSTUS

Zie de informatie aan de achterzijde van deze flyer
voor het programma, tijden en menu's. Alle informatie

is ook terug te vinden op de website van het
Heggafonds.

www.heggafonds.nl

PROGRAMMA

Beach – Ham – Beach
wandeling

 
Na afloop eten uit de

foodtruck van Lekker (K)eten!

In samenwerking met:

PRESENTEERT



Geef je als groep op met een max. aantal van 8 personen: via het opgaveformulier
welke je kunt downloaden op www.heggafonds.nl. Het formulier kun je uiterlijk tot
31 juli mailen naar info@heggafonds.nl of inleveren bij Paul Welles, Veldlaan 6 in
Hegelsom.
Per groep dient er minimaal één persoon te beschikken over een smartphone.
 De wandeling duurt 2 tot 2,5 uur en zal starten bij het plein van Phoenix On The
Beach. 
De eerste groep vertrekt om 13.30 uur. Precieze vertrektijden en overige informatie
worden gecommuniceerd na opgave. Uiteindelijk keer je terug op het plein bij
Phoenix On The Beach.
Je betaalt €4,- voor deelname aan de wandeling, dit is inclusief 1 consumptie bij
terugkeer. Als je ook wil genieten van Lekker (K)eten, dan kun je voor een bedrag van
€12,50 euro een keuze maken uit 3 menu’s:

De activiteit eindigt om 19.30u, de winnende groep wordt dan ook bekend gemaakt.
Maak per groep het totaalbedrag voor 31 juli over naar NL29 RABO 0321 9296 32
2022 ovv de gekozen groepsnaam t.n.v. Stichting Heggafonds.

Op zaterdag 20 augustus 2022 organiseert het Heggafonds de ‘Beach – Ham - Beach’
activiteit voor alle inwoners van Hegelsom (en omstreken). 

Deze zomerse wandeling door de volle natuur van ’t Ham geeft je buiten de nodige
beweging en vitamines D ook nog een brain boost! Want tijdens de wandeling kun je je
hoofd buigen over verschillende vragen, waar naast de eer nog een heuse prijs mee te

verdienen is!
 

Na afloop word je uitgenodigd om deel te nemen aan een gezellig samenzijn met eten
uit de foodtruck van ‘Lekker (K)eten’. Dit organiseren wij in samenwerking met OJC

Phoenix.
 

Hoe gaat het in zijn werk?
 

Menu 1: Keetburger, burrito en wrap
Menu 2: Broodje goulash en broodje Javaanse kip

Menu 3 (vega): Groenteburger, Burrito, wrap met kaas
 

*Voor kinderen zijn er geen aparte menu's; uitsluitend voor kinderen geldt hiervoor losse verkoop van
broodjes hambuger ter plaatse.
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