Nieuwsbrief Nordic Walking Eindhoven (22)
juli 2017
Beste wandelaars,
Het is vakantieperiode en ook Nordic Walking Eindhoven gaat 3 weken rusten.
Marian heeft aangegeven op de zondagen te blijven wandelen, als je zin hebt om
mee te wandelen kan je haar hiervoor benaderen.

De zomerwandeling was met een klein gezelschap, maar door een afwisselend
landschap, met een stukje Dommel. De tussen- en eindstop waren pareltjes.

Vandaag heb ik samen met Maria de Heidewandeling voor 27 augustus gewandeld.
Dit is een wandeling die grensoverschrijdend is. Planten en dieren trekken zich in de
vrije natuur niets aan van landsgrenzen, Wij gaan tijdens deze Heidewandeling ook
de grens over. We gaan naar het natuurgebied Plateaux ten zuiden van
Valkenswaard.
Dit gebied bestaat uit bos, heide en vloeiweiden. Die vloeiweiden behoren tot de
laatste in Nederland. De watertoevoer, ooit bedoeld om hooilanden mogelijk te
maken, loopt via stenen aquaducten. De vloeiweiden zijn van grote cultuurhistorische
waarde en om de watertoevoer veilig te stellen kocht Natuurmonumenten het
kanaaltje in België aan.
Adres: Barrier 15a, Bergeijk

ina.verhallen@gmail.com
tel: 06-15157786
www.nordicwalkingeindhoven.nl

Zijweggetje van de N69, Valkenswaard-Hasselt. Vlak voor de Tamoil benzinepomp
links het weggetje in slaan (hier is ruim parkeergelegenheid) of bij de benzine pomp
parkeren en voorzichtig oversteken. (zie foto hieronder met Maria en pijl ☺)

Jezelf aanmelden voor deze Heidewandeling uiterlijk op 20 augustus via de mail.
Introducees zijn welkom
Kosten: 1 strip van je strippenkaart (p/p)
Vertrek: 9.15 uur vanaf de parkeerplaats bij Wodan, Oude Bosschebaan 32
Hiervandaan kunnen we met een aantal auto’s richting natuurgebied Plateaux rijden.
Afstand: 7 km
Na de wandeling is er de mogelijkheid om bij Grand Cafe De Zwaan in Borkel &
Schaft iets te drinken en/of te lunchen.

Agenda:
Kennismaking les Nordic Walking: 8 september: 13.00 uur bij Joe Mann

Heidewandeling: 27 augustus (Natuurgebied Plateaux)
Weekendje weg: (Amsterdamse waterleidingduinen: 7 en 8 oktober)
Geen training:
Zondag 30 juli / 6 augustus /13 augustus (zomervakantie)
Vrijdag: 4, 11 en 18 augustus.
ina.verhallen@gmail.com
tel: 06-15157786
www.nordicwalkingeindhoven.nl

