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Beste leden en donateurs,
Voor u ligt de speciale LUSTRUM editie van onze Nieuwsbrief. Niet alleen vindt u op de achterzijde de activiteiten die wij organiseren in de komende maanden: twee wandeltochten door onze
mooie omgeving, maar ook hieronder de aankondiging van onze najaarsledenvergadering.
Deze keer steken wij deze bijeenkomst in een bijzonder jasje. De bijeenkomst is geheel openbaar en staat in het teken van ons lustrum. Dat is ook de reden dat wij deze bijeenkomst niet op
een doordeweekse avond hebben gepland, maar op zaterdagmiddag. Naast enkele sprekers
vieren wij ons 5-jarig bestaan met een hapje en een drankje.

NAJAARSLEDENVERGADERING - LUSTRUMRECEPTIE
Wij nodigen u hierbij van harte uit voor onze
openbare Najaarsledenvergadering en

Lustrumreceptie op
zaterdag 10 november 2012
Het Wapen van Drenthe
Heerestraat 1
9301 AC RODEN
aanvang 15.00 uur
einde ± 18.00 uur
Deze bijeenkomst van de Vereniging Groen Noordenveld is vrij toegankelijk voor iedere
inwoner van Noordenveld.
PROGRAMMA
Ontvangst met koffie en thee
Welkom door het bestuur
Terugblik op de afgelopen 5 jaar
Recente en toekomstige ontwikkelingen in Noordenveld
Afsluiting met een hapje en een drankje
Voor meer informatie zie: www.groennoordenveld.nl

Unieke wandeltocht Roden-Zuid –
Kaatborg voor inwoners van
Noordenveld
De Vereniging Groen Noordenveld organiseert samen met Dorpsbelangen RAS op zondag 30 september 2012 een unieke wandeltocht langs de zuidrand
van Roden. In die wandeltocht is een eenmalige,
unieke rondleiding bij de Kaatborg op de Roder es
opgenomen. Veel inwoners van Noordenveld zullen
de Kaatborg wellicht niet eens kennen: een unieke
historische borg in een prachtig landschap.
Voor wandelliefhebbers een bijzondere gelegenheid
om het mooie ‘overgangslandschap’, met een archeologische zeer waardevolle es, tussen het Mensingebos en het Steenbergerveld beter te leren kennen.
De Vereniging Groen Noordenveld bestaat dit najaar
5 jaar en wil die gebeurtenis vieren met enkele bijzondere activiteiten voor inwoners van de gemeente
Noordenveld. Deze wandeltocht door Roden-ZuidKaatborg is één van die activiteiten.
Belangstellenden voor deze bijzondere wandeltocht
kunnen op zondag 30 september van 10.00-12.00
uur zelf starten vanaf de Hullenweg (startpunt: kruising Hullenweg-fietspad iets ten noorden van het
kruispunt met de Stinsenweg). De route is vanaf de
start bij de Hullenweg volledig bewegwijzerd door de
Vereniging Groen Noordenveld en Dorpsbelangen
RAS. Bij de Kaatborg worden in samenwerking met
Dorpsbelangen RAS en enkele vrijwilligers tot 14.30
uur rondleidingen verzorgd. De wandeltocht neemt
inclusief stop en rondleiding bij de Kaatborg ongeveer 1,5 à 2 uur in beslag.

Excursie NatuurschoonMaatlanden in kader Eerste
Lustrum Groen Noordenveld
Om het eerste lustrum van de vereniging Groen
Noordenveld te vieren, wordt er, naast nog andere
activiteiten, op zaterdag 6 oktober in samenwerking
met de vereniging Natuurschoon en Staatsbosbeheer een excursie gehouden door het prachtige
gebied Natuurschoon-Maatlanden, om de “beschermwaardigheid” en de flora en fauna van dit
gebied nog eens onder de aandacht te brengen; in
dit verband wordt tijdens de wandeling ook aandacht besteed aan de rijke geschiedenis van het
gebied, betreffende de Aduardermonniken, het
tichelwerk, Huize Terheijl etc. De excursie begint ’s
morgens om tien uur op de parkeerplaats van Natuurschoon aan de Vagevuurselaan tussen Nietap
en Terheijl en eindigt op zijn laatst om twaalf uur.
De excursie staat onder begeleiding van Boswachter Roelof Blauw van Staatsbosbeheer en Teus
Korevaar van Natuurschoon.
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