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Mooie en drukke opening
Klompenpad “het Doddendaelpad”
Op 8 april is het eerste klompenpad in
Beuningen geopend.
Er waren zoveel belangstellenden dat het
gebak was in no time allemaal op was. De
muziek van de Busband maakte het extra
gezellig en na de toespraken en bedankjes
gaf circus Klomp een mooie voorstelling.
Daarna ging het in processie naar het
startpaneel bij de kerk waar deze werd
onthuld.
De fotocompilatie hieronder spreekt
waarschijnlijk beter dan veel woorden.

Super dank aan alle vrijwilligers, de
provincie Gelderland, de gemeente
Beuningen en de samenwerkende
partners SLG en Landsmid. Maar vooral
ook de landeigenaren voor hun
medewerking dat we over hun land
mogen wandelen.

Geweldige deelname aan de
wandeltochten op 8 April
Om 8 uur was de start gepland, maar om
7.30 uur stond er al een rij wandelaars te
wachten om in te schrijven voor de ‘Beleef
Beuningen Buiten’ wandeltocht .
Wandelaars blijken dus echt vroege vogels
te zijn. De organisatie was er aangenaam
door verrast en met snel wat extra inzet is
het toch goed gekomen. Met speciale
dank aan Hans, onze wandel coördinator
en zijn collega vrijwilligers.
Het was de eerste keer dat deze
wandeltocht werd georganiseerd. Op
enkele kleinigheden verliep alles prima.
Dank aan wandelaars voor de goede
suggesties die we de volgende keer gaan
meenemen.
Verder hebben we veel lovende
opmerkingen ontvangen over het
bijzonder mooie en gevarieerde pacours.
Omdat er ook over het klompenpad druk
werd gewandeld weten we niet exact
hoeveel wandelaars er waren, maar naar
schatting waren er in totaal tussen de 300
en 500 wandelaars actief.

advertentie

De hardloop-crossen volgen het nieuwe
klompenpad traject. Hiermee is er een extra
dimensie aan de loop toegevoegd. Niet alleen
is het een uniek en mooi parcours, maar ook de
bruggetjes en overstapjes maken het heel
bijzonder.
De start / finish is dit jaar bij Fruitbedrijf De
Weeropper. Daar is meer ruimte dan aan de
dijk en in de grote fruitschuur is er voldoende
gelegenheid om altijd droog te kunnen starten.
Op het terras kun je genieten van een bakkie en
in de boerderijwinkel kun je terecht voor fruit,
sap en streekproducten.
advertentie

Beuningse Oeverwal Loop
Zondag 16 september
Het wandelparcours van de BOL is weer net zo
gevarieerd als vorig jaar: de tocht gaat via een
stukje van het nieuwe klompenpad, dan met
het pontje de Waal over door natuurgebied
Loenen en vervolgens om de Loenense Plas via
de Tacitusbrug en een deel van het
klompenpad weer terug.

Binnenkort start er op zaterdagochtend weer
een Techniekcursus Nordic Walking in
Beuningen.
Tijdens de techniekcursus
leert u
in 5
lessen
optimaal
gebruik
te
maken
van de poles en de techniek
te verbeteren. Tijdens de
lessen kunt u gratis gebruik maken van de
poles.Na deze cursus bent u niet meer
"iemand die met stokken loopt" maar weet u
de goede techniek toe te passen, waardoor
blessures voorkomen kunnen worden.
Meer informatie of aanmelden via:
Dorien Vrolijks (Nordic Walking trainer)
T: 06 23 15 1210
E: action2move@hotmail.nl
www.action2move.nl

(klik op het logo om naar de gerelateerde website te gaan)
Het klompenpad is mogelijk gemaakt door steun van de Provincie Gelderland en de Gemeente
Beuningen.

Deze nieuwsbrief van Stichting WiB komt eens per kwartaal:
w: www.wandeleninbeuningen.nl
e: info@wandeleninbeuningen.nl

t: 06-20542000
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