
  
 

Kom op en wandel met Zorghuis Limburg vzw 
Wandel jij met ons mee tegen kanker? 

Zorghuis Limburg vzw een tweede thuis voor mensen met kanker organiseert op zondag 10 oktober 
2021 een wandeling in de mooie Koerselse natuur. Deze wandeling is voor iedereen en wordt 
georganiseerd in de aanloop naar de "dag tegen kanker". 
Trek je stapschoenen aan en ontdek samen met Zorghuis Limburg vzw en Natuurpunt, het Kom op 
tegen Kanker-wandelpad in de vallei van de zwarte beek. Het wordt een bijzondere tocht waarbij je 
even stil staat bij een prachtig gedicht van de bekende dichter Mustafa Kör. Het is gebrand in een 
houten paal en speciaal geschreven voor dit Kom op tegen Kanker-wandelpad. De kortste wandeling 
is 5 kilometer lang, maar kan uitgebreid worden met een avontuurlijk plankenpad.  
We hopen van harte jullie te mogen verwelkomen! 

Praktische informatie  
Start wandeling: vanaf 11.00u tot 14.00u. 

 Plaats: (parking) bezoekerscentrum De Watersnip. (Grauwe Steenstraat 7 bus 2, 3582 
Beringen) 

 Afstand: 5 km of 11 km  
 Gratis consumptie voor elke deelnemer aan de stand van Zorghuis Limburg (Hazerikstraat 13, 

3582 Koersel 011 767101) 

Kostprijs 
Volwassenen: € 5 met één gratis consumptie van € 2 voor elke deelnemer. 
Kinderen tussen 3 en 12 jaar: € 2 met kinderverrassing.  
In ruil neem je deel aan een leuke wandeltocht voor het goede doel en maak je kennis met Zorghuis 
Limburg vzw! 
Als je er niet kan bij zijn mag je ons altijd steunen met een vrije gift op het rekeningnummer van 
Zorghuis Limburg vzw BE84 9734 0329 9459, vanaf 40 € fiscaal aftrekbaar. 
 

Inschrijven 
Inschrijven kan via de website (www.zorghuislimburg.be) of via facebook tot en met vrijdag 8 oktober 
2021 of ter plaatse aan de kassa van bezoekerscentrum De Watersnip op de dag zelf.                                                                                                                                                
Voor bijkomende vragen kan je steeds contact opnemen via het volgende mailadres: 
info@zorghuislimburg.be of per telefoon 011 767101.                

Handig om weten 

 Stevige, waterdichte wandelschoenen zijn aanbevolen voor de wandeling van 11 km. 
 De kortste wandeling is geasfalteerd en is vlot bereikbaar voor rolstoelgebruikers en 

kinderwagens.  
 Honden welkom, aan de leiband.                                              

                    


