Algemene informatie over excursies verzorgd door de Stichting Renkums Beekdal (SRB)


















SRB verzorgt diverse soorten groepsexcursies in het Renkums Beekdal, zowel te voet als per fiets.
De excursies kunnen op verschillende plaatsen vertrekken.
Tijdens de excursies kan extra aandacht worden besteed aan diverse onderwerpen, zoals het
ontstaan van het landschap, prehistorie, sprengenbeken en watermolens, papierindustrie,
historisch landgebruik, cultuurhistorie, bodem en vegetatie, natuurbeheer, wildsporen, bosuilen.
Onze gidsen proberen zoveel mogelijk tegemoet te komen aan wensen van de aanvrager t.a.v. de
route en de informatie die onderweg wordt verteld. Als wensen vooraf kenbaar worden gemaakt
kunnen we daarmee rekening houden bij de keuze van en voorbereiding door de gids.
Aanvragen van een wandeling gebeurt bij voorkeur 4 weken voor de geplande datum. Bij latere
aanmeldingen is niet zeker dat een passende gids beschikbaar is.
Het is raadzaam kleding en schoeisel aan te passen aan het weer en de conditie van de paden.
Neem bij twijfel contact op met de coördinator of de gids.
SRB staat open voor arrangementen waarbij een groepsexcursie wordt aangeboden in
combinatie met een bijeenkomst in een horecagelegenheid.
We begeleiden ook een rolstoelwandeling, een poëziewandeling en een haiku-workshop in de
buitenlucht.
Groepsexcursies kunnen worden aangevraagd via info@renkumsbeekdal.nl of via het
aanvraagformulier op: http://www.renkumsbeekdal.nl/excursies/
De penningmeester van SRB stuurt achteraf per e-mail een rekening naar de aanvrager.
De kosten bedragen 75 Euro per gids voor een excursie van ca. 1,5 á 2 uur met een groep van
maximaal 19 personen. Vanaf 20 personen splitsen we de groep en is dus een extra gids nodig.
Wij rekenen per gids 25 Euro voor de voorbereiding, 25 Euro voor het verschijnen en 25 Euro
voor het begeleiden van de excursie.
Bij annulering door de aanvrager binnen een week voor de overeengekomen excursiedatum
rekenen wij alleen de voorbereiding (25 Euro per afgezegde gids).
Bij annulering door de aanvrager op de dag van de excursie rekenen wij 50 Euro voor elke gids
die onverrichter zake huiswaarts gaat.
Bij annulering door de gids om veiligheidsredenen in geval van noodweer zijn geen kosten
verschuldigd.



Op de 2e zondag van elke maand is er om 14:00 uur een ‘zondagwandeling’. Vooraf aanmelden is
hiervoor niet nodig. Zie voor het vertrekpunt de aankondiging in de agenda op
http://www.renkumsbeekdal.nl/



Op http://www.renkumsbeekdal.nl/wandelen-en-fietsen/ vindt u informatie over wandelingen
zonder gids.

Voor meer informatie en overleg kunt u contact opnemen met:
W.G. Braakhekke,
Coördinator gidsengroep Stichting Renkums Beekdal
M: 06-3860 6262
E: wim.braakhekke@renkumsbeekdal.nl
Informatiecentrum Renkums Beekdal
Nieuwe Keijenbergseweg 170, 6871 VZ Renkum
T: 0317-318183 (alleen binnen openingstijden)
E: info@renkumsbeekdal.nl
www.renkumsbeekdal.nl

