
                                   
 
Beste Wandelaar, 
 
Op zondag 8 november 2015 organiseert WC Keescheknup wederom haar jaarlijkse 
herfstwandeling. Ieder jaar proberen we een ander wandelgebied rondom Bingelrade te 
kiezen, zodat er voor u steeds vernieuwde routes zijn om te wandelen. Zo hoeft u niet elk jaar 
dezelfde route te lopen.  
Dit jaar hebben wij de routes uitgezet richting Doenrade, Oirsbeek, Schinnen en Thull. Ook 
dit jaar zijn we er weer in geslaagd om voor u routes uit te zetten welke u zullen aanspreken. 
Voor het grootste gedeelte loopt u over autovrije wegen, slingerende paadjes, door bossen, 
weides en velden. De hoogte meters ontbreken ook dit jaar niet. Deze zijn het “beklimmen” 
meer dan waard daar deze u weer brengen naar mooie wandelpaadjes in de buitengebieden. 
Hier kunt u genieten van vergezichten en zomaar plotsklaps door wijnranken heen lopen. 
Verder brengen de routes u langs beekjes, meertjes, kapelletjes, een kasteel en ook een 
oorlogsmonument. Kortom naast een prachtige omgeving ook nog bezienswaardigheden. 
 
Wij hopen u nieuwsgierig te hebben gemaakt en dat u zich de moeite neemt om deel te nemen 
aan onze wandeling en wij u kunnen laten genieten van een mooie tocht. 
 
Afstanden:     Vertrektijden: 
 
6  km               08:00-14:00 uur 
12 km              08:00-13:00 uur 
18 km              08:00-12:00 uur 
24 km              08:00-11:00 uur 
 
Startplaats: 
 
Ontmoetingscentrum Bingelrade, 
Dorpsstraat 154, 6456 AC 
 
Parkeergelegenheid is beperkt waardoor het noodzakelijk is om uw auto in de woonwijk te 
parkeren.   
 
Inschrijfgeld, volgens richtlijnen van de K.W.B.N.: 
 
Leden €1,50 
Niet Leden €2,50 
Sticker €0,25 
 
Onderweg is er gezorgd voor een rustplaats met voldoende zitplaatsen. 
Koffie, thee, vla, belegde broodjes en een goed gevulde kop soep zijn op dit rustpunt 
verkrijgbaar. 
Een glas frisdrank en een goed getapt glas bier mag natuurlijk ook niet ontbreken. Dit alles 
tegen zeer schappelijke prijzen. 
Op de vertrek en rustplaats zijn goede toilet voorzieningen aanwezig. 
Tevens worden onze trouwe viervoeters toegelaten en zullen wij zorgen dat er ook voor hun  
water aanwezig is. 



 
Routes:  
 
De routes worden aangegeven middels lussen;  bv: de 18 km route bestaat uit 3 lussen( 1t/m 
3)  welke opeenvolgend gelopen dienen te worden. Alle routes zijn met linten aangegeven. 
De linten hangen aan de zijde waar u loopt. Voor en na een afslag zijn meerdere linten 
gehangen, zodat u weet dat u op de juiste route loopt. Ter verduidelijking worden borden/ 
pijlen bijgeplaatst, daar waar nodig. 
 
Op vertrek en rustplaats zijn grote plattegronden aanwezig waarop de routes zijn uitgetekend. 
Hierdoor kunt u makkelijk een beeld vormen waar de routes zijn uit gezet.  
 
Nog vragen? 
 
e-mail: heinzvanmegen@ziggo.nl 
 
Telefoon: 06-13262650 
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