Wandelen 60+ en andere natuurliefhebbers
Van de natuur genieten en andere wandelaars ontmoeten. Ook jongere natuurliefhebbers zijn welkom.
Reken op totale tijd 3 uur of langer! Wie wil kan achteraf nog bijkomen in het trefpunt. Informatie over
historie en landschap. Max. ± 12 deelnemers; deelname gratis. Meerijden wordt zo nodig geregeld.
We starten altijd met een kopje thee of koffie in horeca of andere ruimte voor eigen rekening.
Opgeven tot 1 dag vooraf, liever eerder! Mail yhontele@gmail.com of bel 0521-350297 – 06-27005600
liefst voor 19 uur. Bij dreigend slecht weer mag je gerust afzeggen. Afstanden worden aangepast aan
deelnemers. Bescherm je tegen teken! https://www.tekenradar.nl/teken/teken/hoe-kunt-u-zichbeschermen

RABBINGE WILDENBERG EN HET SPOOKMEER
donderdag 9 en zondag 19 mei 9 km (oranje wandeling)
Het voorjaar langs de Reest, een beekje dat gelukkig nog net zo door het landschap kronkelt als vroeger.
Het vormt deels de grens tussen Drenthe en Overijssel en is daarom nooit gekanaliseerd. Vroeger
ontstond de Reest in de uitgestrekte venen en moerassen van zuidoost Drenthe. Als veenbeek waterde
het overtollig water af. Uiteindelijk komt het bij Meppel in het Meppelerdiep.
Er leven zelfzame libellen, de
Weidebeekjuffer (mei/september) en
kans op o.a. Salomonszegel, Lelietje der
Dalen en Dalkruid, Dotterbloemen,
Boterbloemen, Koekoeksbloemen en
hopelijk ook Moeraskartelblad.
Spookmeer: zie
www.vakantieinhetreestdal.nl/index.php/
mysteries-van-het-reestdal
Trefpunt 11 uur Bezoekerscentrum De
Wheem, Oud Avereest 22, 7707 PN
Balkbrug. Pauze in Kroko Multipunt
(Staphorster krentenbrood) in IJhorst.
N.B. De Wheem gaat helaas pas om 12
uur open, dus auto wel op de
parkeerplaats daar zetten en ik zorg dat ik er tijdig ben.
DE VOLGENDE WANDELINGEN
Oost van Lhee, paaltjespad, heide en vennen
Donderdag 6, zondag 16 juni: 9 km (zondag 23: 12/14 afh. van deelnemers)
Zeldzame bloemen Havelter Heide
donderdag 4 en zondag 14 juli : 9 km
Mantingerzand “Goudplevier”
donderdag 15 en zondag 25 augustus 9/11 km afh. van deelnemers

