Terugblik Ommetje Hemelrijk Zomerfestival Voerendaal

Aankondiging
ZONDAG 13 SEPTEMBER
Ommetje Hemelrijk met IVN Voerendaal
Start en finish Dorpsplein • Ransdaal • 14.00 - 17.00 uur • entree gratis • reserveren niet nodig
Een 5 km familie wandeling op niet verharde wegen (niet geschikt voor rolstoel, buggy, rollator) door het prachtige
landschap in en rond Ransdaal. IVN Voerendaal heet je welkom op het Dorpsplein en stuurt je met de nodige uitleg op
pad. Vervolgens volg je op eigen gelegenheid de bestaande Hemelrijk route met de paarse paaltjes en buxusboompjes.
Loop langs kruisbeelden, hollewegen, een dassenburcht en geniet van de smalle paadjes en vergezichten. Neem even plaats
op een van de vele bankjes langs de route en geniet! Kom meer te weten over de natuur en de historie van deze prachtige
plekken. Erosie, afwatering en de insectenwei, het komt allemaal aan bod. De route is aangevuld met natuurfotografie van
Peter Lambrichs Fotografie, kunstwerken van Marij van Aken, Cherry's ijsbus, gedichten van Peter Crombach, tekenen
bij de reusachtige Paarse stoel, een optreden van Opera Cellissimo - een ensemble van Muziek Jong voor Oud - en een
hapje en drankje van Mannen achter de Pannen. Een lange broek en goede schoenen zijn aan te raden. Deelname is op
eigen risico. Parkeren kan bij het Dorpsplein, maar kom vooral op de fiets of te voet. Bij aanhoudende regen wordt het
evenement afgelast.
Reactie
Hierbij stuur ik de mail van Fenna aan jullie door. Ik sluit me hier graag bij aan en wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor jullie
bijdrage aan een heel erg geslaagde middag. Leve het IVN Voerendaal!
hartelijke groet,
Vera
Beste allemaal,
we willen jullie hartelijk danken voor een prachtige wandeling vandaag. Er waren ongeveer 150 wandelaars, die hebben
genoten.
Mijn kinderen waren overigens ook dolenthousiast en bij het avondeten kreeg ik alle verhalen die het IVN ze verteld had in
geuren en kleuren te horen. Prachtig!
Heel erg bedankt allemaal!
Met vriendelijke groeten,

