LAATSTE ZONDAG VAN MAART
FASILA (Rode Beek) Wandeltochten
25 maart 2018 SCHINVELD/ONDERBANKEN
Op de laatste zondag van de maand Maart vindt voor de 24e keer de FASILA (Rode Beek)
wandeltochten plaats. Het wandelcomité van fanfare St. Lambertus heeft mooie
wandelroutes uitgezet in de Schinveldse bossen en de uitgestrekte vlaktes van
Onderbanken en omgeving. Hier zijn mens en landschap door een lange
gemeenschappelijke geschiedenis met elkaar verbonden. De opvallende naaldbossen, de
open heidevlaktes en de meren ontstonden nadat de mens het gebied had ontbost en het
vervolgens weer gebruikte voor bosbouw, als weidegebied voor schapen en voor de
winning van grind. In de loop der jaren ontstond zo een cultuurlandschap dat ook
interessante leefgebieden biedt voor de natuurlijke flora en fauna. Alleen de waardevolle
hoogvenen zijn van meet af aan hun geheel eigen, natuurlijke weg gegaan.
Net zoals afgelopen jaren worden de wandeltochten in 4 verschillende afstanden (7, 14,
21 en 28) door de heuvelachtige dorpen met zijn vergezichten van de gemeente
Onderbanken georganiseerd.
Het ideale oefenparcours voor afstandlopers
De rustposten zijn ingericht om onder het genot van koffie en heerlijke vlaai bij te komen
van de afgelegde kilometers.
Bij de startlocatie FASILA in Schinveld bent u vanaf 8:00 uur welkom om deel te nemen
aan de routes. De routes zijn zodanig samengesteld dat ze zowel voor jong als oud
toegankelijk zijn. De gekozen wandelwegen zijn autoluw en er is een grote afwisseling in
verharde en onverharde wegen.
Onder de vlag van Koninklijke Wandel Bond Nederland staan de leden van FASILA garant
voor een sportieve en gezellige dag in Schinveld en omgeving.
Startplaats:
Afstanden:
Starten:
Sluiting:

Cultureel Centrum FASILA, Ter Hallen 8-10, Schinveld
(zie www.FASILA.nl voor meer informatie)
7 - 14 - 21 - 28 km
21 en 28 km : van 8.00 - 12.00 uur
7 en 14 km : van 8.00 - 14.00 uur
om 17.00 is sluiting van de eindcontrole

Ook IVV-stempel is mogelijk.
Wandelcomité FaSiLa wenst alle deelnemers een prettige wandeling.
Nadere informatie:

 06-51173627 / : wandeltochten@fasila.nl / www.fasila.nl

