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Stichting ‘Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid’ 
 

organiseert een 
 

sponsorwandeling  
 op 

zondagmiddag 27 augustus 
 
 
start wandeling:  13.30 uur bij bushalte Wageningse Berg 
eind wandeling:  omstreeks 17.30 uur weer terug bij beginpunt 
afstand:  12 kilometer 
 
De rondwandeling begint en eindigt bij de bushalte Wageningse Berg en voert ons door de 
uiterwaarden, langs de Molenbeek, door bos en Arboretum de Oostereng. Ongeveer halverwege 
hebben we een pauze en drinken wat bij lunchroom de Beken. De wandeling heeft dit jaar als thema 
“in beweging”. Filosofe Diana Blanken en biologe Jettie van der Houdt zorgen voor verrassende 
invalshoeken om al wandelend het onderwerp te laten leven en elkaar te ontmoeten. 
 
Bereikbaarheid 
Met bus 352 om 13.22 uur vanaf Wageningen busstation. Deze is om 13. 23 bij halte de Wageningse  
Berg. Mis je die dan gaat om  13.30 bus 51. Die is om 13.33 bij de start. 
 
Deelname 
Iedereen mag meedoen. Wandel mee en vraag uw vrienden, familie, collega’s en bekenden of zij uw 
wandeling willen sponsoren. Wij rekenen op een minimale bijdrage van € 15,- per wandelaar, te 
betalen bij de start van de wandeling. Natuurlijk mag het ook meer zijn. Zoek sponsors voor het goede 
doel! Zo combineert u een fijne wandeling door fraaie natuur met een mooie opbrengst voor 
vluchtelingen in Irbid, Jordanië. Vluchtelingen lopen gratis mee. 
 
Meenemen 
Goede wandelschoenen zijn wenselijk, vanwege hoog nat gras of modderige paden als het geregend 
heeft. Wat te eten en te drinken voor onderweg is prettig om de energie op peil te houden. We 
pauzeren bij Lunchroom de Beken, waar we een drankje aanbieden. 
 
Aanmelden 
Wij willen van tevoren graag weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten bij de bushalte 
Wageningse Berg om 13.30 uur. Meldt u daarom aan bij wageningen.irbid@gmail.com met 
vermelding van het aantal wandelaars. Graag voor vrijdag 25 augustus. 
 
Wageningen helpt Syrische vluchtelingen in Irbid 
Meer informatie over de stichting, wie we zijn en wat we doen, kunt  u op onze website vinden: 
www.wageningensyrie.wordpress.com 
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