
 

 
 

 
Programma 

 

Werkgroep Wandelen 2018 
 

 
 
 
 

N.B. DEZE FOLDER GOED BEWAREN ! 



 

Programma 2018 
 
 

N.B.: Let op uw groepnummer, zie uw deelnemersbewijs 
 
 

Groep 2501 Groep 2502 Wandeling naar: 

12 april 2018 19 april 2018 
Margraten/Sibbe ▬► Oud 
Valkenburg 

17 mei 2018 24 mei 2018 
Banholt ▬► Mheer 
▬►Terlinden 

14 juni 2018 21 juni 2018 
Voerendaal ▬►Weustenrade  
▬► Voerendaal 

12 juli 2018 19 juli 2018 Schinnen RW 

09 aug. 2018 16 aug. 2018 Doenrade RW 

13 sept. 2018  20 sept. 2018 Heijenrath ▬► Schweiberg 

 
 

 

Aanmelden 
 

1. Elke deelnemer is verplicht zich persoonlijk aan te melden voor 
elke wandeling. 

2. Daartoe houdt de werkgroep zitting elke dinsdagmiddag 
voorafgaande aan de wandeling, van 14.30 tot 16.00 uur op 
telefoonnummer 045 – 571 37 30 (let op: NIEUW NUMMER). 

3. Aanmelding voor elke wandeling is nodig in verband met de 
reservering van de bus. 

4. Bent u nog geen deelnemer aan de wandelactiviteit, dan moet u 
zich de eerste keer aanmelden bij Alcander, telefoon 
045 – 711 15 60. 



 

Opstapplaatsen en tijden 
 

 
! DE OPSTAPPLAATS SITTARDERWEG, JAN LINDERS IS GEWIJZIGD 

IN PALEMIGERBOORD, BUSHALTE ! 
 

Ophaalroute BUS 

12.55 uur: 
13.00 uur: 
13.10 uur: 
13.15 uur: 
13.20 uur: 
13.25 uur: 
13.30 uur: 
13.35 uur: 
13.40 uur: 

Markt/Juliana Bernhardlaan, Hoensbroek  
Buurtcentrum De Koffiepot, Hoensbroek 
Ganzeweide, tegenover Rens Janssen 
Heksenberg, bij de kerk 
Palemigerboord, bushalte 
Meezenbroekerweg/Schandelerboord, bij de kerk 
Geerstraat, bij Schouwburgplein 
Benzenraderweg, bushalte voor sportpark 
Gemeenschapshuis Caumerbron, Heerlerbaan 

 
 

Praktische tips 
 

 - Houd rekening met de weersomstandigheden. 
 - Zorg voor goed en stevig schoeisel ! 
 - Zorg zonodig voor regenkleding en/of paraplu's. 
 - De wandeling gaat zonder tegenbericht altijd door. 
 - Zorg dat u op tijd bij de opstapplaats bent. 
 - Er wordt naar gestreefd om 18.00 uur weer thuis te zijn. 
 
 

N.B.Bij het instappen wordt gecontroleerd of u zich ook heeft 
aangemeld voor de wandeling. Wanneer u zich niet heeft 
aangemeld, kunt u niet aan de wandeling deelnemen! Denk er 
dus aan om u tijdig voor de wandeling aan te melden ! 

 
Introducés kunnen à € 2,50 éénmalig aan een wandeling deelnemen. 
Daarna dient inschrijving bij Alcander te gebeuren. De betaalde  
€ 2,50 voor de introductie-wandeling worden niet verrekend met 
overige deelnemersbijdragen. 



 

Reglement wandelen 
 

 1. Deelnemers aan het wandelen zijn alleen zij die geregistreerd staan bij Alcander. 
 
 2. Registratie bij  Alcander is geen volledige garantie dat u aan elke wandeling kunt 

meedoen. U dient zich voor elke wandeling persoonlijk aan te melden. Zie voor 
meer informatie onder het kopje "Aanmelden" in deze folder. 

 
 3. Zij die geregistreerd staan bij  Alcander ontvangen een deelnemersbewijs, 

waarop vermeld staat in welke groep zij zijn ingedeeld. Dit is van belang in 
verband met de dag waarop de wandeling plaatsvindt. 

 
 4. U kunt niet zonder overleg met de leiding van de wandelgroep van dag wisselen. 
 
 5. Bent u ingedeeld in groep 2501 dan zijn uw wandeldata voor 2018: 12 april, 
    17 mei, 14 juni, 12 juli, 09 augustus, 13 september. Bent u ingedeeld in groep 

2502 dan zijn uw wandeldata voor 2018: 19 april, 24 mei, 21 juni, 19 juli,  
 16 augustus, 20 september. 
 
 6. Ruilen van groep is alleen mogelijk wanneer u een deelnemer uit de andere 

groep bereid vindt met u te ruilen. 
 
 7. U dient bij de wandelingen het deelnemersbewijs Pas 55 Plus bij u te dragen. 
 
 8. Wandelen is een aparte activiteit waarvoor u in 2018 op jaarbasis voor alle 6 de 

wandelingen € 64,30 betaalt. Hierbij gelden de algemene betalingscondities van 
Alcander. 

 
9. Bij elke wandeling wordt een overinschrijving toegepast. Dit betekent dat er meer 

mensen worden ingeschreven dan er maximaal mee kunnen doen aan de 
wandeling. Deze overinschrijving wordt gehanteerd vanwege het feit dat vrijwel 
nooit het maximale aantal deelnemers daadwerkelijk deelneemt aan de 
wandeling. Personen die zich aanmelden nadat het maximale aantal is bereikt, 
krijgen dit bij hun aanmelding te horen. 

 
10. Deelnemers aan de wandelingen doen dit op eigen risico. Alcander en/of de 

werkgroep wandelen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (letsel)schade 
en/of vermissing, diefstal, e.d. ontstaan voor, tijdens of na de activiteiten.  

 
11. De werkgroep wandelen verzorgt telkens een korte wandeling van ongeveer een 

uur en een lange wandeling van ongeveer twee uur. De duur is mede afhankelijk 
van het gebied waar gewandeld wordt. 

 
12. De wandelingen eindigen bij een verzamel- en rustpunt. Hier kunt u voor eigen 

rekening koffie en vlaai gebruiken. Op deze plaats wordt u weer door de bus 
opgehaald. 


