
3 NIEUWE
WANDELGROEPEN  
VANUIT DE TUIN VAN  
STERRENBURG

KOM NAAR BUITEN EN ONTMOET ELKAAR !



In Juni 2021 willen we vanuit de Tuin van Sterrenburg in Dordrecht starten met een 
drietal gratis nieuwe wekelijkse wandelgroepen. We zullen verzamelen bij het Tuinhuis 
aan de Jagerweg 1a. Na de wandelingen is hier altijd gelegenheid voor een kopje koffie 
en nog even na te praten.

Dit doen we in samenwerking met de Gemeente Dordrecht, Stichting Gezond Natuur 
Wandelen, Het Spectrum en wandelclub Vitamine W.

Het betreft een rollatorgroep voor mensen die minder 
goed ter been zijn, een Gezond Natuur Wandeling van 
een uur in rustig tempo waarbij ook iets over de natuur 
en het groen verteld wordt en een wat langere of meer 
uitdagende wan deling van ongeveer 1,5 a 2 uur in een 
wat steviger tempo. Op die manier is er voor iedereen een 
passende wandeling.

De wandeling voor mensen die wat minder goed ter been zijn worden begeleid door een 
professionele beweegagoog van het Spectrum en vertrekken vanuit het Tuinhuis.
De natuurwandelingen van een uur vertrekken vanuit het Tuinhuis en zullen zowel door 
de wijk als onze bijzondere natuur richting de nieuwe Hollandse Biesbosch gaan. Deze 
wandelingen zullen in een normaal wandeltempo worden gelopen.
De wat langere en meer uitdagende wandelingen starten ook vanaf het Tuinhuis en zullen 
in steviger tempo prachtige wandelingen maken door de natuur van de Hollandse Biesbosch 
en de Viersprong en omgeving gaan. Deze wandelingen worden begeleid door Vitamine W.

Voor al deze wandelingen kunt u zich alvast vrijblijvend aanmelden. Geef bij aanmelding 
aan voor welke wandeling u zich wilt opgeven.

VRIJWILLIGE BEGELEIDERS
Om de wandelingen gratis en op regelmatige basis te kunnen blijven aanbieden zijn we 
op zoek naar enthousiaste vrijwillige begeleiders voor het begeleiden van de natuurwan-
delingen. Mocht u geïnteresseerd zijn om op regelmatige basis (bv 1 a 2 keer per maand 
een uurtje) als vrijwillige begeleider een wandelgroep te begeleiden meldt u dan vrijblij-
vend aan. Als vrijwillige begeleider krijgt u gratis een aantal cursussen natuurbeleving en 
EHBO aangeboden.
 
U kunt zich vrijblijvend aanmelden als geïnteresseerde wandelaar en/of begeleider bij 
Lokale projectleider Pieter Baanvinger, info@pieterbaanvinger.nl

www.tuinvansterrenburg.nl

Volg ons ook op Facebook en Instagram en blijf 
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.


