WiB Nieuwsbrief
Inleiding:
Deze nieuwsbrief staat vooral in het teken
van het evenement Actief Ontmoeten,
waar onze jaarlijkse wandeltocht in
september (voorheen de BOL) nu deel van
uitmaakt.
Actief ontmoeten is onderdeel van de
Nationale Sportweek en vindt plaats op 15
en 22 september

september 2019
In de wandeltocht zijn drie rustpunten
opgenomen:
1) na ca 6,5 km bij de
Tacitusbrug
2) na ca 15,5 km bij de
Pannenkoekenbakker te
Slijk Ewijk.
3) na ca 20 km bij
Het Dijkmagazijn.
Bij de start/finish bij de Weeropper is er
een terras en zijn er streekproducten te
koop in de boerderijwinkel.
advertentie

Wandeltocht Actief Ontmoeten
zondag 15 september
Praktische info:
Tot vrijdag 13 september GRATIS online
inschrijven. Op 15 september kun je je ook
nog ter plekke inschrijven maar dan is het
inschrijfgeld 4,00 euro (Leden KNWB 1
euro korting)
De lengte is 26 km, maar als je dit te lang
vind dan kan je de route verkorten tot 20
of 13 km.
Je kunt starten vanaf 7:30 uur bij de
Weeropper Kloosterstraat 17, Beuningen.
Tot 15:00 uur blijft de organisatie en de
EHBO op zijn post. Tot dan kun je je
afmelden bij de Weeropper en ook nog
streekprodukten kopen. Zorg dat je
uiterlijk 15:00 uur terug bent.

De wandeltocht:
Het eerste deel van deze wandeltocht
brengt je dwars door bos, weilanden,
Kasteel Doddendael en de dijk via de
Tacitus brug over de Waal.
Het tweede deel voert door bos en rond
het water van strandpark Slijk Ewijk waar
je bij de Pannenkoekenbakker uitgebreid
kunt rusten en bijkomen met eten en
drinken.
Daarna ga je met het pontje (gratis
overtocht) weer de Waal over en gaat de

route door de ruige uiterwaarden. Op het
terras van het Dijkmagazijn kun je nog
even rusten en bijtanken.
Dan gaat het laatste deel van deze
bijzonder gevarieerde wandeltocht via de
Dijk langs en door de geheel vernieuwde
uiterwaarden en het historische Weurtse
straatje. Verder gaat het vlak langs de
Waal, de nieuwe uitkijktoren en via de
dijk, akkers en weiland weer terug naar de
Weeropper.
De wandeltocht volgt deels ook het
klompenpad. De reacties die we
regelmatig mogen ontvangen van
wandelaars zijn zeer lovend en
benadrukken vooral de grote variatie die
men onderweg tegenkomt.

Op 22 september groot aanbod van
activiteiten inclusief Wandelen

advertentie
Annabelle B&B en Theetuin
Welkom voor een kopje koffie, lunch /
overnachting.

Blatenplak 2 6644 CJ Ewijk
Openingstijden: 0487-524274 -0653702952
reserveringen@vanzuijlenewijk.nl

Tijdens je klompenpadwandeling kan je
bij Annabelle even uitrusten onder het
genot van een kopje thee of koffie of een
lunch.

Er wordt op de 22ste gewandeld over het
gehele of een deel van het klompenpad. Dit
kan individueel maar ook in een groep met
begeleiding.
Deelname aan een van de andere onderdelen
is zeker ook te overwegen.
Als je eens iets anders wilt, maak dan eens
kennis met combitraining. Dit is een plezierige
en complete vorm van onderhoud van je lijf en
leden. Iedereen kan mee doen en je werkt op
je eigen niveau.
Of verken de omgeving op de fiets en doe mee
met een van de fietstochten. Er zijn
verschillende fietstochten, van 25 tot 70 km.
Op het terras is er taart en drinken en in de
winkel streekproducten.

Uiteraard kun je het gehele jaar door het
Doddendaelpad 15 km of een deel er van
wandelen.

Annabelle vind je door in Ewijk vanaf de
van Heemstraweg bij de kruising met de
binnenweg (bij de Tennisbaan) even de
Batenplak in te lopen, ca 300 m, maar
zeker de moeite waard om even deze
theetuin aan te doen.
Openingstijden: 0487-524274 -0653702952.

Je kunt daar ook overnachten in de B&B
en vandaar uit het klompenpad wandelen.
Adres: Blatenplak 2, Ewijk.
reserveringen@vanzuijlenewijk.n

Deel jouw wandelfoto en verhaal
Voor op de fotopagina (van de website
www.wandeleninbeuningen.nl) ontvangen
we graag foto’s van het klompenpad.
Heb 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
advertentie

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

Het klompenpad is mogelijk gemaakt door steun van de Provincie Gelderland en de
Gemeente Beuningen.
De nieuwsbrief van Stichting WiB komt 2 á 3 x per jaar (uit):
w: www.wandeleninbeuningen.nl
e: info@wandeleninbeuningen.nl
t: 06-20542000

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 3 a 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
Onze privacy verklaring kun
Je kunt je op elk moment afmelden via een
je hier raadplegen.
email naar wibnieuwsbrief@gmail.com of naar
info@wandeleninbeuningen.nl
Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?
Laat het ons weten via een email klik
afmelden

