DE ROOS JUBILEUM WANDELING
Als aandeelhouder (en bevlogen verhalen verteller; gepensioneerd onderwijsman,
organisator van kleinschalige voettochten en ervaren pelgrim) die woonachtig is
in de van kronkelende dijkjes voorziene en o zo rustige Zak van Zuid Beveland
geniet ik elke keer weer van het uitgebreide en gevarieerde aanbod van De Roos.
Hoewel de reisafstand Driewegen – Culemborg vv niet altijd uitnodigt tot
frequente deelname aan de aangeboden activiteiten, doe ik dit jaar wel mee. Ik
nodig u namelijk uit mee te wandelen met een echte Roos Jubileum Wandeling in Twente.
En, voor Roosliefhebbers en Nederlanders die wij zijn niet onbelangrijk: mét korting. Voor elke
Roosaandeelhouder gaat er € 25 van de reisprijs af!
Eén van uw goede voornemens is vast en zeker meer te bewegen in het nieuwe jaar. Welnu, dat
wordt u op deze wijze wel heel gemakkelijk gemaakt!
Aarzel niet en meld u aan.

Hilligenpad, 17 – 23 juni 2019

Pelgrimeren naar Santiago de Compostela of Rome, velen deden dat inmiddels. Maar om te
pelgrimeren hoef je niet ver weg te gaan, het kan ook dicht bij huis. Zo treffen we langs het
Hilligenpad dit Jakobus kapelletje aan. Onze tocht brengt
ons langs vele bezinningsplekken. Daar zijn verhalen te
vertellen, over vroeger, over on- of bijgeloof. We zien
kerken en kapelletjes, grafheuvels, een verwaarloosd
kerkhof voor zwervers; lopen over de helleweg en komen
langs een landweer en zwervende erven.
De katholieke voorman Schaepman en Plechelmus
komen langs. Zwerven door Twente verrijkt je, zeker
weten.
Overnachtingen
We beginnen onze tocht in De Zwanenhof in Zenderen, waar we elkaar
treffen voor onze eerste maaltijd en voor onze eerste overnachting.
Aan het einde van elke dag wacht ons steeds een goed hotel.
Bagagevervoer
Je bagage wordt elke dag voor je vervoerd. Je loopt slechts met
een dag rugzakje.
Prijs
In de prijs van de voettocht is alles inbegrepen: alle
overnachtingen, alle maaltijden,
bagagevervoer, zo nodig extra
Meer weten?
lokaal vervoer, entrees, pelgrimsboekje, begeleiding en een
Minimum: 6 deelnemers; max. 10.
attentie. De reis kost voor u als Roos aandeelhouder geen € 675
Aanmelden: voor 1 maart
maar € 650 op basis van verblijf in een tweepersoonskamer. Voor
Uitgebreide info op
een éénpersoonskamer komt er een toeslag van € 100 bij.
www.tevoetisgoed of mail mij:
deverbinding@zeelandnet.nl.
Bellen kan ook: 06 53618254 / 0113
656502.

