Bomenwandeling: de VTN organiseert op zondag
26 september een wandeling met als thema Bomen.
Iedereen, ook geen VTN leden zijn welkom om tussen 10.00 en 16.00
uur doorlopend individueel met familie en/of vrienden corona-proof
deel te nemen aan een wandeling met info over bomen van circa 4 km
met als vertrek- en eindpunt het Klimaatbos (observatie-/uitkijkpost) op
Riesebèrg aan ’t Gruùselt. Speciaal voor de jeugd worden daar door de
VTN-Jeugdwerkgroep boom-gerelateerde activiteiten georganiseerd. De jeugdactiviteit
begint om 10 uur en eindigt om 12 uur. Ga jij mee op ontdekkingstocht? Schrijf je dan snel
in voor deze leuke activiteit! Startpunt: VTN lokaal, Keerhoes, Limburgerstraat 78 Cadier
en Keer. Parkeerplaats Raadhuisplein. Eindpunt: Klimaatbos op de Riesebèrg
Aanmelden: heerko-els@planet.nl Deelname is gratis.
Deze activiteit is onderdeel van het IVN Bomenfestival Limburg, dat van september tot en
met november 2021 wordt georganiseerd door het IVN (VTN heeft een IVN-werkgroep) en
partnerorganisaties. Let wel! Men kan niet, en is tevens verboden om daar met een auto
te komen. De wandeling is helaas niet geschikt voor mensen met loop- en/of zicht
beperkingen en voor kinder en bolderwagens. Honden dienen aangelijnd te zijn. We dalen
en stijgen in het hellingbos Riesebèrg en maken gebruik van stegels en klaphekjes.
(Deelname is voor eigen risico) Tevens is er alleen tijdens deze wandeling ‘n eenmalige bomen
gerelateerde verrassing te “verkrijgen”………….
* * *

De VTN Eerste-zaterdagwerkgroep gaan weer aan de slag op 4 september en 2
oktober bij de Fontéin of Hoèrebèrg, vertrek 09.00 uur, Raadhuisplein.
* * *
IVN STERWANDELING REGIO MAAS EN MERGELLAND 2021.
Dit jaar is er gelukkig weer een IVN STERWANDELING mogelijk, en wel op zondag 19
september a.s. Het is de jubilerende IVN-Maastricht (50 jaar), die dit jaar de
Sterwandeling organiseert. En welke locatie is geschikter dan de Groeve en de St.
Pietersberg voor dit IVN-treffen? Door corona is de organisatie iets anders dan we gewend
zijn. Aan de hand van een routebeschrijving wordt gewandeld in groepen van max. 6
personen in tijdslots. De wandeling voert door de groeve en langs de hellingen van de St
Pietersberg en is 6 km lang (duur ongeveer 2 uur). Tussen 12 en 17 uur wordt gelopen
volgens het schema dat wij zullen ontvangen na aanmelding. Aan de wandeling is een quiz
verbonden. Uiteraard wordt er gezorgd voor koffie en vlaai en na afloop trakteert de
jubilerende vereniging op een drankje. Plaats van samenkomst: Châlet D’n Observant Lage Kanaaldijk 117, Maastricht. Helaas alleen IVN en VTN leden worden uitgenodigd om
aan deze besloten Sterwandeling deel te nemen. Deelname is mogelijk na opgave vóór 6
september a.s. bij Ans Hondelink, tel. 043- 4071948 (vanaf 18 uur).

