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Op  zondag 1  oktober  organiseert de  Bewonersraad  Heerlen Centrum weer de traditionele herfstwande-
ling. Dit jaar voert deze wandeling ons naar de oostkant van Heerlen en bedraagt een totale afstand  van 
9,5 km. De wandeling is te verdelen in 5 km voor de pauze en 4,5 km na de pauze. 

Vertrekkend  vanuit  Café  d’r  Klinge lopen we via  Molenberg  en  Leenhof  naar het rustpunt   “Slot 
Schaesberg”.  Hierna vervolgen we de wandeling terug via Palemig en Meezenbroek naar het centrum van 
Heerlen.  De route is over grotendeels  goed  bewandelbare paden en wegen.
 
Om deel te kunnen nemen aan deze wandeling is een deelnamebewijs verplicht. Deze zijn vooraf te koop 
tegen een bedrag van 3,50 euro p.p. bij  Drogisterij Ramaekers,  Akerstraat 18 Heerlen. De voorverkoop 
start op 5 september en duurt tot en met 27 september. 

Herfstwandeling  2017

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Hans Pennings, Tel. 06 54124480 of per mail:   penni75@hetnet.nl

* vanaf  10:00  ONTVANGST  wandelaars bij Cafë d’r Klinge op Pancratiusplein
* tussen 10:15 - 11:00  START wandeling (vertrek in groepjes)
* om       15:00 uur  EINDE  wandeling bij Cafë d’r Klinge op Pancratiusplein

Punten van aandacht:
 Wij adviseren stevig schoeisel.
 Zorg voor voldoende drinken voor onderweg.
 De wandeling gaat onder alle weersomstandigheden door.
 Lopen is op eigen risico.
 Bewonersaad zorgt voor begeleiding onderweg.
 Er zijn bezemwagens aanwezig voor wandelaars welke onderweg problemen ondervinden.
 Telefoonnummers van de bezemwagens zullen op de routebeschrijving vermeld worden.

Op vertoon van het deelnamebewijs ontvangt u:
- Bij de start een kop koffie/thee en de routebeschrijving.
- Op het rustpunt een kop koffie/thee en een stuk vlaai. 
- Bij terugkeer op het eindpunt in Café d’r Klinge een kop soep met 2 broodjes. 
Alle overige consumpties bij Slot Schaesberg  en bij Café d’r Klinge zijn voor eigen rekening.


