Service Gilde Roermond

De gildevrijwilliger

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
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Activiteiten/projecten:

Bijenproject
Coach4you (landelijk project)
ComputerCafé
Fietstochten
Individueel Advies
Natuurwandelingen
Samenspraak (landelijk project)
SamenspraakCafé
Stadswandelingen
Vertelproject
Zomerschool (in ontwikkeling)
Scan de QR-code en bekijk
alle informatie op onze website
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met
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WANDELINGEN

T: 06 23 9740 59
E: info@servicegilderoermond.nl
W: servicegilderoermond.nl
F: facebook.com/servicegilderoermond

Wandeling op maat?
BEL: 06 34 17 29 70

STADS
WANDELINGEN

Rura Mundium

bijvoorbeeld

• Algemene monumentenwandeling
• Putbeeldenwandeling
• Cuyperswandeling
• Keizerinnenwandeling
• Culinaire wandeling
• Wandeling met boottocht
• Monumenten-fietstocht
De wandeling duurt ongeveer anderhalf uur.
Kosten per gids (max. 20 personen) € 50,elke volgende gids + € 47,50
g r a t i s T H EM A wa n d e l i n g

Iedere eerste donderdag van de
maand. Deze themawandeling start
altijd om 13.30 uur bij MFC ‘t Paradies
Munsterstraat 61, 6041 GA Roermond,
tevens het eindpunt.
De wandelingen gaan ALTIJD door.
Check voor actuele data de website of
neem contact op via: 06 34 17 29 70.
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Gilde Rondje Roermond wil dat rijke,
cultureel/historisch erfgoed zoveel
mogelijk delen. De deskundige en
bevlogen stadsgidsen wéten niet alleen
ontzettend veel van hun stad, maar hun
wandelingen zitten ook vol passie.

Bel: 0 6

Deskundig en bevlogen

p maat.

Roermond is naast Standenstad, Bisschopsstad, Kloosterstad, Cuypersstad,
Garnizoensstad, Pelgrimsstad of Hanzestad ook voormalig hoofdstad van
het Overkwartier van Gelre. Roermond
voldoet in veel opzichten nog altijd aan
deze omschrijvingen en is de tweede
monumentenstad van Limburg.

Gotisch Koopmanshuis

Cuypershuis

Synagoge

Teeken- en Ambachtsschool

