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Stap-en-Hap-Gedichtenwandeltocht zondag 11 september 2011
Op zondag 11 september 2011 vindt voor de eerste maal in Ospel een Stap-en-HapGedichtenwandeltocht plaats. De wandelafstanden zijn 6 en 12 kilometer. Gestart kan worden bij
Gemeenschapshuis Haaze-hoof in Ospel, van 10.00 tot 13.00 uur. Het deelnamebedrag is € 2,50.
De wandelaar passeert enkele onbemande en één bemande rustplek in de mooie omgeving van
Ospel. Op de centrale rustplaats en op enkele andere locaties worden gedichten voorgedragen en
is er gelegenheid tot het nuttigen van een versnapering.
De gedichtenwandeltocht wordt georganiseerd door het Adoptiefonds, de Venezuelawerkgroep en
de SchrijversKring Ospel. De opbrengst komt ten goede aan ontwikkelingsprojecten van onder
andere de Venezuelawerkgroep.
Stappen
Tijdens de Stap-en-Hap-Gedichtenwandeling kan er worden ‘gestapt’ over een tweetal mooie
wandelroutes, van 6 en 12 kilometer. De twee routes zijn speciaal voor de gedichtenwandeling
samengesteld uit de wandelroutes uit ‘Wandel weg in Ospel e.o.’
De tochten lopen bijna geheel over verharde wegen, waardoor deze routes ook toegankelijk zijn voor
mensen met een scootmobiel of rolstoel. Deelnemen kan voor € 2,50 per persoon.
De oorspronkelijke wandelingen vindt u terug op de wandelkaart ‘Wandel weg in Ospel e.o.’
Deze is voor € 2,50 verkrijgbaar bij Gemeenschapshuis Haaze-hoof, De Dorpsherberg, Donkers
Rijwielhandel, café/zaal Het Peeljuweel in Ospel, Theehuis & BB ‘Hof van Schoor’ Nederweert-Eind,
VVV/ANWB- winkel Weert, Bruna Nederweert en natuurlijk bij de initiatiefnemer Ben Houben
(benhouben@gmx.net).
Happen
De Venezuelawerkgroep zorgt op 11 september voor de inwendige mens en verkoopt op het centrale
rustpunt hartige en zoete versnaperingen. Het Adoptiefonds en de Venezuelawerkgroep hebben
nauwe verbanden met elkaar en zijn beide gericht op het bevorderen van het welzijn van specifieke
doelgroepen in de Derde Wereld. Daardoor is een praktisch samenwerkingsverband tussen hen haast
vanzelfsprekend.
Gedichten
De tochten brengen de wandelaar langs mooie en markante plekken in Ospel en omgeving.
Die plekken hebben de dichters van de SchrijversKring Ospel geïnspireerd tot een aantal gedichten.
Op enkele plekken in de wandeling wordt alvast een dichterlijke voorbode gegeven voor de
voordracht van gedichten op de centrale pauzeplek. De volledige gedichtenbundel is op deze locatie
verkrijgbaar.
Informatie: via 0495-632691 / benhouben@gmx.net.
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