S er v i c e G ilde R o er m o nd

D e gilde v ri j williger

Service Gilde Roermond is sinds 1991
actief en heeft als doelstelling:
Het delen van kennis, ervaring en
vaardigheden door vrijwilligers.

Deel je graag kennis, ervaring of vaardigheden? Sluit je dan aan bij Service
Gilde Roermond en wordt gids, begeleider, coach of zet je in voor een van
de landelijke Gildeprojecten. Wij maken
je graag wegwijs in onze inspirerende
organisatie die deel uitmaakt van de
koepelorganisatie Gilde Nederland, waar
ruim 50 Gilden bij zijn aangesloten.

Service Gilde Roermond bemiddelt,
coördineert en stimuleert het contact
met iedereen die kennis, ervaring en
vaardigheden belangeloos aan anderen
wil overdragen. Het aanbod van de circa
100 zeer gemotiveerde vrijwilligers die
bij het Gilde actief zijn, is zeer divers en
bestrijkt een breed scala op het gebied
van educatie, kunst, historie, sociale en
maatschappelijke kennis.

Vrijwilligers delen kennis, ervaring en vaardigheden
CO N T A C T

A c ti v iteiten / p r o j e c ten :

BijenProject
Coach4you (landelijk project)
ComputerVraagbaak
Fietstochten
Individueel Advies
NatuurWandelingen
SamenBuiten
SamenSpraak (landelijk project)
StadsWandelingen
TaalCafé
VertelProject
ZomerSchool (in ontwikkeling)
Scan de QR-code en bekijk
alle informatie op onze website
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T: 06 23 9740 59
E: info@servicegilderoermond.nl
W: servicegilderoermond.nl
F: facebook.com/servicegilderoermond

NATUUR
WANDELING
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Service Gilde Roermond organiseert
iedere laatste vrijdag van de maand
een NATUURWANDELING door het
prachtige, afwisselende landschap rond
Roermond. En iedere maand weer vinden de vrijwilligers een onvoorspelbare
route, doorspekt met geluksplekken en
vaak dwars door de mysterieuze natuur.
Routes die langs meanderende beken
voeren, statige buitenplaatsen, weilanden,
stuwwallen, zandduinen, vennen, heuvels,
bossen, heidevelden, over een knuppelbruggetje of langs een diep in het woud
verstopt kapelletje.

L eudal

Kenmerkend voor het Leudal (900 ha)
zijn de beekdalen, waar de Zelsterbeek
en Leubeek stromen. De beekdalen zijn
ontstaan in de laatste ijstijd en in de
loop der eeuwen steeds verder uitgeslepen. Een ander zichtbaar overblijfsel
uit het verre verleden zijn de metershoge zandduinen. In combinatie met
de diepe, bijna ravijnachtige beekdalen
ontstonden machtige hoogteverschillen.
Een kenmerkend eeuwenoud gebied met
grafheuvels, houtwallen, kastelen, boerderijen en wind- en watermolens.
S wal m dal

Midden-Limburg telt een groot aantal
schitterende natuurgebieden. Nationaal
Park De Meinweg, Leudal, Swalmdal,
Blankwater en Meerlebroek, Wieler en
de Maasplassen, een uitgestrekt, aaneengesloten netwerk van grote en kleine
plassen ontstaan door grindwinning.

Natte elzenbroekbossen zijn zeer karakteristiek voor het Swalmdal (335 ha)
. Dankzij opborrelend kwelwater en natuurlijke bronnen zijn deze bloemrijke
bossen hier goed vertegenwoordigd.
Met name in het voorjaar zijn de elzenbroekbossen de moeite waard. Eerst
zijn ze geel gekleurd door de dotterbloemen, daarna wit door de bittere
veldkers. Door de natte bodem zijn de
bloemen alleen van afstand te bekijken.
B lan k water , Meerlebr o e k

D e Meinweg

Nationaal Park De Meinweg (1.800 ha)
heeft een bijzonder terrassenlandschap.
Overal golft het landschap en stuit je op
steile hellingen. Dit is het land van de
‘horsten en slenken’. De hoogteverschillen zijn niet alleen door bewegingen in
de aardkorst ontstaan, maar ook door
het water van Maas en Rijn, dat lang geleden door het landschap ‘schuurde’.

Tegen de Duitse grens aan liggen de
natuurontwikkelingsgebieden Blankwater en Meerlebroek. Deze moerasachtige
heideterreinen zijn twaalf jaar geleden
aangelegd. Inmiddels komen hier veel
zeldzame plantensoorten voor.

W ieler

Hier voornamelijk natte graslanden en
rietmoerassen. Het landschap wordt verfraaid door de dotterbloem, hooilanden,
knotwilgen en oude boerderijen. Wieler
is tevens het leefgebied van de bever.
Maas p lassen

In het stroomdal van de Maas liggen de
Maasplassen met een oppervlakte van
ruim 3000 hectare het grootste aaneengesloten watersportgebied van Nederland. De natuur ontwikkelt zich door de
dynamiek van de overstromende rivier
en begrazing door Galoway runderen en
Konik paarden.

