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Belangrijk: ivm wet op privacy meld je aan/af via link op laatste pagina
Het Doddendaelpad druk
bewandeld

advertentie

Na de opening op 8 april waren we erg
benieuwd of de mensen ons mooie klompenpad zouden weten te vinden.
Met trots merken we dat er flink gewandeld wordt op ons klompenpad. Exacte
aantallen boven tafel krijgen is lastig, maar
aan de slijtage op de velden en akkers te
zien is het aantal wandelaars aanzienlijk.
Ook zijn we verguld met de positieve
reacties van hen via klompen-paden.nl.
Met opmerkingen als verrassend, mooi en
gevarieerd horen we met ons pad zeker in
de top 3 van klompenpaden.

Beuningse Oeverwal Loop (BOL)
zondag 16 september met
aangepast wandelparcours

Op de foto bloeiende reuzenberenklauw langs het
klompenpad afgelopen mei .

Snelle actie na melding
Op 23 juli ontvingen we een melding van
een wandelaar die via klompenpaden.nl
meldde dat er in het oostelijk deel van het
klompenpad een scherp obstakel op het
pad stond. Dezelfde dag nog heeft SLG
contact opgenomen met onze lokale
coördinator en is een van de leden van de
onderhoudsgroep ter plekke gaan kijken en
heeft meteen het probleem verholpen.
Een mooi voorbeeld van hoe we samen de
klompenpaden veilig en mooi houden.
Met dank aan de wandelaar die het heeft
gemeld.

Normaal gaat de wandelroute bij het BOLevent via het pontje over de Waal.
Door het aanhoudende droge weer is
echter het waterpeil in de Waal zo laag dat
de pontjes uit de vaart genomen moesten
worden. En de weersverwachtingen geven

niet veel hoop op regen.
We hebben derhalve moeten besluiten om
de wandelroute aan te passen.

Omdat de route dan te lang zou worden is
er een lus uitgehaald. Zo konden alle mooie
plekjes behouden blijven.
De wandeling gaat eerst over het westelijk
deel van het klompenpad, dan de brug over
en ten noorden van de Waal door het bos
en om de plas. Hier is bij de Pannenkoekenbakker de eerste pleisterplaats.
Hier kun je in de boerderijwinkel terecht voor fruit,
sap en streekproducten.

Daarna verder om de plas en het strandpark Slijk Ewijk, via de dijk en de brug terug
naar het zuiden waar het oostelijke deel
van het klompenpad wordt opgepikt. Hier
is bij het Dijkmagazijn de tweede pleisterplaats.

De BOL (Beuningse Oeverwal Loop)
Zondag 16 september
Ook hardloopcrossen / trail
De hardloop-crossen volgen het nieuwe
klompenpadtraject. 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 en
het Weurtsche Straatje met lage doorgang
maken het een heel bijzondere beleving.
Ook hiervan is de start/finish bij Fruitbedrijf
De Weeropper. In de grote fruitschuur is er
voldoende gelegenheid om altijd droog te
kunnen starten.
Op het terras kun je genieten van een kopje
koffie of een sapje en in de boerderijwinkel
kun je terecht voor fruit en streekproducten.

Op het Dijkmagazijn-pop-up-terras, dat
inmiddels klaar is, kun je genieten van een
bakkie.

De WiB-website

De start/finish is dit jaar bij Fruitbedrijf De
Weeropper.

Op www.wandeleninbeuningen.nl vind je
meer informatie over WiB en het
klompenpad.

Deel jouw wandelfoto en verhaal
Voor op de fotopagina ontvangen we graag
foto’s van het klompenpad.
Hen je foto’s die je met ons wilt delen en
die we op de site mogen plaatsen dan
ontvangen we die graag op:
info@wandeleninbeuningen.nl

Ook ontvangen we graag jouw anekdote of
ander bericht dat je zou willen delen.
Stuur ook deze via email:
info@wandeleninbeuningen.nl

advertentie
Kom in beweging door te wandelen bij Action2Move!
Techniekcursus Nordic Walking
Zaterdag 6 oktober start de 1e les van 9.30 – 10.30 uur.
De cursus bestaat uit 5 lessen. De poles zijn te leen.
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.
Waar in Beuningen
Tennisvereniging TC De Linden (Lindenstraat 14 Beuningen).
Andere activiteiten van Action2Move:
Sportief wandelen/ Nordic Walking
Wandelcursus voor beginners
Sportief wandelen
Outdoortocht

Dag
maandag
maandag
dinsdag
laatste zaterdag
van de maand

tijd
9.30-10.30 uur
10.45-11.45 uur
19.00-20.00 uur
9.30-10.30 uur

tempo
5 km/uur
3 km/uur
6 km/uur
5 km/uur

Sportief Wandelen en Nordic Walking
Dit is een ideale manier om in groepsverband aan
wandeltechniek, conditie, spierversterkende oefeningen,
concentratie en denkvermogen te werken.

Wandelcursus voor beginners.
Als beginnende wandelaar of voor mensen die door ziekte of blessure een tijd niet hebben kunnen
wandelen, is het belangrijk dat je je conditie rustig opbouwt van 20 minuten of minder naar 60
minuten wandelen.
Dit kan onder persoonlijke begeleiding van Dorien Vrolijks. Zij is wandel-/life-coach bij Action2Move
en zal de cursisten motiveren om elke week vooruitgang te boeken. De cursus duurt 8 weken.
Het juiste moment…. soms is dat nu!
Meer informatie:
Dorien Vrolijks
T: 06 23 15 1210
E: action2move@hotmail.nl
www.action2move.nl

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

Belangrijk: jouw actie noodzakelijk
AVG:

We willen je graag via de nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkeling bij WiB en
het wandelen in en om Beuningen.
We maken 4 x per jaar een nieuwsbrief.
.
Wil je de nieuwsbrief ontvangen klik de link email en verzend de email.
Werkt de link niet op je computer stuur dan een email naar wibnieuwsbrief@gmail.com
Je kunt je op elk moment afmelden via een email naar wibnieuwsbrief@gmail.com of naar
info@wandeleninbeuningen.nl
Onze privacy verklaring kun je hier raadplegen.
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons weten via een email klik
afmelden

