Voor deelname aan de donderdagse wandelingen is het niet nodig je van tevoren op te geven.
Voor de meerdaagse tochten wel.
De wandelingen gaan ongeacht de weersomstandigheden altijd door!
Voor vragen, opmerkingen of suggesties over het programma: Gerard Bos, tel.: 06-47470082 of
e-mail: g.j.bos@home.nl.

NKBV Regio Noord
januari

Datum: Zondag!!! 7 januari 2018, Nieuwjaarswandeling omgeving Uffelte met koffie en
snertmaaltijd! (let op, afwijkende wandeldag!)
Omschrijving: Uffelte is omringd door een aantal natuurgebieden met een afwisselend
karakter: bos, veen, heide met vennen en stuifzand. De wandeling voert door het beboste
Uffelterzand, het Holtingerzand en het Westerzand. En verder langs de Meeuwenplas en
andere vennen, waaronder het Brandeveen.
Vertrekpunt: Herberg “De Roskam”, Dorpsstraat 27, Uffelte. De Roskam is vanaf ca. 09:30
open.
Vertrektijd: 10 uur.
Afstand: ca. 20 km.
Leiding: Margriet van Kampen. Tel. 038-4218941. Op de wandeldag: 06-33588125.
Bijzonderheden: Deze Nieuwjaarswandeling wordt door het bestuur gefaciliteerd met koffie
bij vertrek en een snertmaaltijd na afloop! Ook met vegetariërs wordt rekening gehouden
indien bij opgave vermeld!
Als je wilt blijven eten dan moet je dit uiterlijk woensdag 3 januari doorgegeven aan Gerard
Bos: g.j.bos@home.nl

februari

Datum: 15 februari 2018, “Wandeling omgeving van Zorgvlied”.
Omschrijving: We wandelen eerst richting Aekingerzand (Kale Duinen) dat we daarna al
struinend doorsteken richting uitzichttoren. Vervolgens lopen we door het opnieuw
ingerichte stroomdal van de Vledder Aa en via het Doldersummerveld keren we terug naar
Zorgvlied.
Vertrekpunt: Hotel-Restaurant Villa Nova, Dorpsstraat 38 8437 PB Zorgvlied. Vanaf 9.30 uur
kunnen we koffie/thee nuttigen in het Hotel.
Vertrektijd: 10 uur.
Afstand: ca. 20 km; er zijn diverse mogelijkheden om in te korten.
Leiding:
 Hanneke Somer tel.: 0594-697104 , op wandeldag 06 51158073
 Lex Dieperink tel.: 050-5346633.

maart

Datum: 15 maart 2018, “Wandeling omgeving van Wedde”.
Omschrijving: We lopen langs de oevers van de Westerwoldse Aa en de Ruiten Aa.
Vervolgens door het prachtige gebied oostelijk van Onstwedde om daar de Mussel Aa over
te steken. Daarna gaat het via 't Stöbke richting Wessinghuizen en door een natuurgebied
terug naar Wedde. We besluiten de wandeling met een rondje door de tuin van de Burcht
Wedde.
Vertrekpunt: Eetcafé De Leeuw. Hoofdweg 35, 9698 AA Wedde telefoonnr.: 0597-522295
Parkeerruimte aan de overkant, de straat in.
Hier worden we verwacht vanaf 09.30 uur.
Vertrektijd: 10 uur.
Afstand: ca. 20 km.
Leiding:



Hanneke Somer, 0594-697104, op de wandeldag 06-51158073;
Truus Dijkstra, 0594-507896, op de wandeldag 06-10688077.

april

Datum: 19 april 2018: “Een wandeling door Schepers Erf”.
Vertrekpunt: Hotel Café “de Stee”, Hoofdweg 24, 7873 BC Odoorn, tel.: 0591 - 512 263.
Hotel Café “de Stee” is vanaf ca. 09:30 open.
Omschrijving: Vanaf “de Stee” lopen we in zuidoostelijke richting langs het Valtherven.
Bij hunebed D34 gaan we naar het noorden langs Eppiesbergje, door het Smeltwaterdal.
Op de Zuiders gaan we westwaarts over het Molenveld, onder de N34 door naar
Poolshoogte. Verder in zuidelijke richting door het Schapenpark en dan buigen we weer af
richting Odoorn.
Vertrektijd: 10.00 u.
Afstand: ca. 20 km, mogelijkheid om in te korten.
Leiding: Jan Tukker. tukker.jan@gmail.com , tel.: 0591-658684.
Bijzonderheden: Voor en na de wandeling kunnen we consumpties gebruiken in Hotel Café
“de Stee”.

mei

Datum: 17 mei 2018, “Omgeving Norg”.
Omschrijving: Via de gaslocatie, de bossen ten noorden van Norg en landerijen een rondje
om en een stukje door het dorp.
Vertrekpunt: Bospaviljoen De Norgerberg. Adres: Langeloërweg 63, 9331VA Norg.
Parkeergelegenheid aan beide zijde van de weg tussen Norg en Langelo
Vertrektijd: 10:00 uur. Het bospaviljoen De Norgerberg is vanaf 09:30 uur open.
Afstand: ca. 20 km.
Leiding: Johanna Hefting tel. 050-5015468 en Jan de Reus tel. 050-5016500 en op de
wandeldag respectievelijk 06-21611186 en 06-20890831.
Bijzonderheden: De wandeling kan desgewenst ingekort worden.

juni

Datum: 21 juni 2018, “Nieuw-Balinge/Mantingerveld”. (reprise van 2017, maar
“andersom”).
Omschrijving: door dorpsbosje, over heidevelden en natuur(ontwikkelings-) gebieden en de
beroemde jeneverbesstruwelen van het Balinger- en Mantingerzand.
In 1992 startte Natuurmonumenten het plan Goudplevier. Het doel was om van een aantal
versnipperde bos, heide- en veengebieden weer één groot natuurgebied te maken. Bij het
Mantingerveld in Drenthe werden tussenliggende landbouwgronden opgekocht, afgegraven
en omgevormd tot natuurgebied. De heidevelden, stuifzandvlaktes en bossen van het
Mantingerzand, Achterste Veld, Hullenzand, Lentsche Veen en Martensplek sluiten zo beter
op elkaar aan en vormen één groot natuurgebied: het Mantingerveld.
Startpunt: Koffie- en theehuis ‘Bij ons’, Voornweg 1 te Nieuw Balinge; hier worden we vanaf
9:30 uur verwacht. (tel. 06 253 908 85 / 0528 321 533)
Parkeren: op het terrein of als dat vol lijkt graag in de berm van het kanaal.
Vertrektijd: 10 uur.
Afstand: ca. 20 km (kortere variant mogelijk)
Leiding: Gerda Jaarsma Tel. 0594-506304, alleen op de wandeldag 06-169 567 20.
Bijzonderheden: Gerda probeert nog iemand bereid te vinden om bij de start een praatje te
houden over de geschiedenis van dit gebied en/of de natuurwaarden. Dan verzamelen we
eerder! In dat geval volgt nog nader bericht.
N.b. Deels geen toegang met loslopende honden i.v.m. begrazing.

juli

Datum: 19 juli 2018, “Rondje Norg”.
Vertrekpunt: Restaurant Het Norgerhout, Asserstraat 55, Norg; tel. 0592-612359. Het
Norgerhout is vanaf 09:30 uur open.
Vertrektijd: 10 uur.
Afstand: ca. 20 km.
Leiding: Johan van Lenthe; mobiel tel.nr. 06-30277478.
Omschrijving: We gaan op zoek naar het beekdal van de Slokkert, die uitmondt in het
Groote Diep. Verder langs en door bos en duin proberen we onze weg te vinden om het
rondje Norg te volbrengen.

augustus

Datum: 16 augustus, “Wandeling in Westerwolde”.
Omschrijving: We wandelen vanuit Sellingen door het natuurgebied van" Ter Borg” en langs
de Ruiten A, via Laude en Ter Wisch, door Sellingerbeetse terug naar het beginpunt. Daarbij
komen we langs essen, heidevelden, oeverlanden en bossen.
Vertrekpunt: Gon’s theetoentje, Westerkamp 2; 9551 BE Sellingen, telefoon : 0599-858130.
Gon’s theetoentje is vanaf 09:30 uur open.
Vertrektijd: 10 uur.
Afstand: 20 km.


Leiding: Janneke de Lange , tel.: 06-44167118



Reinarda Hekma , 050-5264560 en op de wandeldag 06-19572844.

september

Datum : 20 september 2018, “Wandeling in de omgeving van Borger”
Omschrijving: We lopen een stukje langs het Achterste Diepje (Drentsche Aa),
Vervolgens gaan we de bossen bij Borger in (boswachterij Exloo).
Na Buinen beklimmen we de 3.000 cm hoge Buiner Bult om dan weer af te dalen naar het
dal van het Achterste Diepje.
Via Bronneger gaan we dan naar het Drouwenerzand.
We maken een rondje Drouwenerzand, honden niet toegestaan en keren met behulp van
het Drenthepad weer huiswaarts. Het is deels verhard, deels onverhard.
Vertrekpunt: Hunebedmuseum, Hunebedstraat 27, 9531 JV Borger.
Let op: het parkeerterrein ligt aan deze straat!
Vertrektijd: LET OP afwijkende vertrektijd!10.30 uur. Het Hunebedmuseum is vanaf 10:00
uur geopend!
Afstand: ca. 20 km (http://afstandmeten.nl/index.php?id=2052558.)
Bijzonderheden: Bij het “rondje Drouwenerzand”zijn honden niet toegestaan!
Leiding: Kris en Willy Vasse.

oktober

Datum: donderdag 18 oktober 2018, “Wandeling omgeving van Aalden”.
Vertrekpunt: Hotel Restaurant, Het Wapen van Aelden, Aelderstraat 6, 7854 RR Aalden. Het
Hotel is vanaf 9.30 uur geopend.
Omschrijving: We lopen langs de Aalderstroom naar de Mepperdennen, een natuurgebied
met een grote verscheidenheid aan vegetatie.
Over de Aalderes lopen we weer terug naar en door het historische dorp Oud Aalden.
Vertrektijd: 10 uur.
Afstand: ca 20 km.
Leiding: Ferry en Wijna Booij 06-40187973.
Bijzonderheden: De wandeling kan halverwege ingekort worden.

november

Datum: donderdag 15 november 2018, “Wandeling omgeving van Vries en Zeijen”.
Vertrekpunt: Het Wapen van Vries Oude Rijksweg 1, 9481 BD Vries. (voorheen Herberg Tió
en daarvoor Het Wapen van Leiden). Het restaurant is om 9.30 uur open om ons van onze
noodzakelijke oppepper, in de vorm van koffie als start, te voorzien.
Vertrektijd: 10 uur.
Bijzonderheden:
Er is naast het restaurant voldoende parkeergelegenheid.
Daarna gaan we Vries, Zeijen en omgeving ontdekken.
Afstand: ca.20 km.
Leiding: Teun Aalbrecht, tel.nr.: 06-81628302

december

Datum: 20 december 2018, “Wandeling Omgeving Vledder met pannenkoeken ter
afsluiting van het wandeljaar”.
Vertrekpunt: Herberg "De Wilde Hof", Middenweg 12, 8381 XM in Vledder.
Omschrijving: We zullen een wandeling maken langs Vledderveen en over het landgoed
"Boschoord"
Vertrektijd: 10.00 uur. Tussen half 10 en 10 uur is er koffie of thee in "De Wilde Hof".
Afstand: ongeveer 20 km (kan worden ingekort voor wie dat wil)
Leiding: Albert Vrielink, tel thuis 0522-241320, mobiel op de wandeldag 06-43622760.

Bijzonderheden: Ter afsluiting van het wandeljaar kunnen we gezamenlijk de traditionele
pannenkoek eten. Om het gemakkelijk te maken is het vertrek ook bij Herberg "De Wilde
Hof".
’s Morgens voor vertrek graag aan Gerard Bos doorgeven of je mee gaat eten. Gerard geeft
het definitieve aantal deelnemers door.

