Familiedag 2021
Laat je familieleden, vrienden of buren
kennismaken met ZijActief Limburg en kom
naar onze Familiedag op zondag 10 oktober!
Programma

Sittard: Geheime Tuinen route
Wist je dat Sittard tal van groene oases telt,
midden in de stad? Voor velen nog
onontdekte pareltjes, zoals Jardin des Roses
en Jardin d’ Isabelle of de Ursulinentuin. Elk
met een eigen bijzondere geschiedenis.
Tijdens de Familiedag wandel je onder leiding

Tijdens deze eerste Familiedag organiseren we
twee bijzondere wandelingen in Zuid- en
Midden-Limburg. Je kunt zelf kiezen aan welke
wandeling je deelneemt. Iedereen is van harte
welkom! Na afloop van elke wandeling
drinken we op een mooie locatie samen
koffie.
10.00 uur
10.15 uur
12.00 uur

Ontvangst en verzamelen
Start wandeling
Koffie met wat lekkers

Roermond: The Passion wandeling
Loop in de voetsporen van de cast van The
Passion 2021! Onder leiding van een VVV-gids
wandel je een gedeelte van de route die
tijdens het evenement The Passion is afgelegd.
Je bezoekt diverse kerken in de binnenstad,
zoals de Munsterkerk, die dit jaar haar 800jarig bestaan viert. Ook de St.
Christoffelkathedraal zal tijdens de wandeling
niet ontbreken. Start: VVV, Markt 17, 6041 EL
Roermond

van een gids van de ‘Geheime Tuinen.
Start: Jardin d’Isabelle, Kerkepad 1, 6131 EZ
Sittard

Kosten
De Familiedag kost € 7,50 per persoon,
kinderen tot 12 jaar gratis. Dit is inclusief de
rondleiding van de gids en een kop koffie of
thee.

Aanmelden
Meld je vóór 23 september 2021 aan via
zijactief@zijactieflimburg.nl o.v.v. familiedag, locatie,
namen en afdeling. Maak de kosten over op
bankrekening NL62 RABO 0144 1034 00 t.n.v.
ZijActief Limburg o.v.v. Locatie familiedag + namen
van de deelnemers.

Goed om te weten
Vol = vol, dus meld je tijdig aan.
Tijdens de familiedag worden foto’s gemaakt
voor publicatiedoeleinden.
Het aantal deelnemers is afhankelijk van de op
dat moment geldende coronamaatregelen. We
hopen dat we niemand teleur moeten stellen

