
Wandelen voor natuurliefhebbers 
Van de natuur genieten en andere wandelaars  ontmoeten.  Meestal elke 1e donderdag  en 2e zondag van de 
maand 8 tot 10 km (ruim 2 – 2,5 uur) wandelen plus  pauze, in een rustig tempo. Max.  ± 12 deelnemers; 
deelname gratis. Meerijden wordt zo nodig geregeld.  
Algemene info en opgeven :  Start met een kopje koffie of thee voor eigen rekening. Zie ook  
www.wandeljuf.nl voor meer data. Opgeven tot 1 dag vooraf, liever eerder op ymsh@hetnet.nl of 06-
27005600. Bij dreigend slecht weer gerust afzeggen. 
Let op: www.tekenradar.nl/teken/teken/hoe-kunt-u-zich-beschermen  !!! 
 
 

UFFELTER BINNENVELD met soep in Havelte 

donderdag 10 en zondag 20 januari  
We wandelen over het Uffelter Binnenveld, een bijzonder 

gevarieerd natuurgebied met hoogteverschillen en verrassende 

doorkijkjes. De route voert over beschut gelegen heideveldjes, 
hooilanden omsloten door fraaie natuurlijke bospartijen en 
langs schilderachtige vennen. Deelnemers krijgen informatie 
over de historie van dit lanschap. Lunch/soep in Ludiek in 
Havelte. N.B. op 10 januari lunch in Knooppunt want dan is 
Ludiek dicht. 
Trefpunt 11.00 wegrestaurant Frederikshaven, Rijksweg 41, 
7975 RV Uffelte.  
 

Zondag 27 januari langere wandeling bij Havelte.  
Trefpunt Frederikshaven Verlenging over Meeuwenveen. 
 

 

MANTINGERZAND “Goudplevier” met soep in theehuis Voscheheugte 

donderdag 7 en zondag 17 februari 
Diverse deelnemers vinden het geen probleem om ietsje verder te rijden, want het Mantingerzand is de moeite waard. 
Het is ten noorden van Hoogeveen.  Plan GOUDPLEVIER, klinkt dat nog bekend? Die zeldzame vogel broedde tot 1937 
op het Mantingerzand. En nu, ik weet het niet, zeker wel elders in Nederland waargenomen maar alleen op doortocht. 
Wel gezien in Ijsland. 
Dichtbij Nieuw Balinge komen we een nagebouwde plaggenhut tegen. Op die plek leefden en werkten vroeger de 
veenarbeiders, een karig leven. Daar is de hut een monument voor. Voor meer informatie  
http://www.nieuwbalinge.eu/geschiedenis/bouw_plaggenhut.htm  Daarna weer door het ruige en stille Mantingerzand. 
Hier vinden we heide, zandverstuivingen en jeneverbessen. 
Middagpauze in theehuis Voscheheugte. 
Trefpunt 11 uur Martensplek (restaurant bij Golfveld) meer informatie bij aanmelding. 

 
Zondag 24 februari langere wandeling over het Mantingerzand. Zelfde trefpunt en –tijd.  
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