VRIJDAGMIDDAG
WANDELINGEN
2022/ 2023

is een plaats
➢ waar mensen vanuit verschillende achtergronden
en levensoriëntaties elkaar kunnen ontmoeten
➢ waar ruimte is voor oude tradities en nieuwe inzichten
➢ van waaruit je kunt wandelen over onbekende paden, samen met
anderen
➢ om je thuis te voelen

omdat leven meer is ….

Is een organisatie die volledig draait op vrijwilligers en geen enkele subsidie
ontvangt.
We zijn daarom volledig afhankelijk van de deelnemersbijdragen.
We streven ernaar deze bijdragen zo laag mogelijk te houden.
De maandelijkse Vrijdagmiddag-wandelingen zijn een vaste waarde
geworden in ons programma.
Niet alleen om te genieten van het prachtige Limburgse landschap maar
ook om te onthaasten, elkaar te ontmoeten en, voor wie dat wil, te
bezinnen.
De wandelingen beginnen om 13:30 uur en de lengte varieert komend
seizoen tussen de 6 en 9 kilometer afhankelijk van de zwaarte van het
parcours. Ze vinden plaats op de laatste vrijdagmiddag van de maand
(m.u.v. dec-jan en febr) en duren 2 à 2,5 uur.
Afhankelijk van de route drinken we onderweg of achteraf samen iets
om even uit te blazen en bij te praten.
De deelnemersbijdrage is €5,00, een kopje koffie onderweg inbegrepen.

NB
ZORGT U
VOOR UW EIGEN VEILIGHEID VOOR
GOED WANDELSCHOEISEL
Uitgebreide informatie over de wandelingen en alle andere onderdelen
van ons uitgebreide en gevarieerde programma
kunt u vinden op onze website:

www.dedrieringen.org
daar kunt u zich ook aanmelden maar bellen mag ook!

1) Vrijdagmiddag 25 november 2022
ROUTE VAN ZUIVERING (Lemiers en Holset)
Start wandeling: 13:30 uur
Sint Catharinakapel - Oud Lemiers 16, Lemiers
Lengte wandeling: 5,4 km - Via gevarieerd terrein
2) Vrijdagmiddag 31 maart 2023
KRUISTOCHT OP WANDELSCHOENEN (Ubachsberg)
Start wandeling: 13:30 uur
Herberg Bernardushoeve - Mingersborg 20, Ubachsberg
Lengte wandeling: ca 7 km - Via gevarieerd terrein
3) Vrijdagmiddag 28 april 2023
DE KUNST LIGT OP STRAAT (Heerlen-Centrum)
Voorzijde NS Station Heerlen
Lengte wandeling: ca 8 km - Stadswandeling / Kunstroute
4) Vrijdagmiddag 26 mei 2023
CRANENWEYER, Nederlands énige stuwmeer (Kerkrade)
Start wandeling: 13:30 uur
Brasserie ‘Nieuw Erenstein, Nieuw Erensteinerweg 5,
Kerkrade. Lengte wandeling: ca 8 km met een drietal
kleine klimmetjes
5) Vrijdagmiddag 30 juni 2023
PICKNICKWANDELING - Info volgt
6) Vrijdagmiddag 28 juli 2023 -n Info volgt
7) Vrijdagmiddag 25 augustus 2023 - Info volgt
De locatie van deze wandelingen op
30 juni, 28 juli en 25 augustus 2023
worden tijdig bekend gemaakt op de website
wie zich al heeft aangemeld krijgt persoonlijk bericht

VRIENDEN-DONATEURS VAN
Draagt u
een warm hart toe?
Dan kun u Vriend-Donateur worden van
.
Een Vriendendonatie bedraagt minimaal €15,00 per jaar, maar meer is
bijzonder welkom!
Meer informatie hierover vindt u op www.dedrieringen.org/VRIENDEN
maar u mag ons ook altijd bellen.

u bent van harte welkom!

Postadres:
E-mail:
Website:
Tel.:
K.v.K.nr.:
Bank:

Elisa-Gracht 76
6465CZ Kerkrade
secretariaat@dedrieringen.org
www.dedrieringen.org
06-36446567
41071541
NL15 INGB 0000515790
t.n.v. Stichting

