
Kuier & Keuvel

wandelkalender
zomer 2022

Wandelen is gezond en samen wandelen
is gezellig! Onder de naam "Kuier &
Keuvel" organiseert Sociaal Werk
Oldambt elke week een wandeling.

De meeste wandelingen zijn ongeveer
4 kilometer en duren 60 tot 75 minuten.
We wandelen in een rustig tempo zodat
iedereen mee kan doen. Na afloop is er
koffie of thee (mits verkrijgbaar).

Iedereen is welkom dus aanmelden is niet
nodig en meedoen is gratis!



Woensdag 8 juni om 10.00 uur start
de wandeling bij monument Graaf
Adolf aan de Provincialeweg in
Heiligerlee. Aartjan Langbroek van
IVN is onze gids en neemt ons mee
voor een wandeling door
natuurgebied De Hoogte. Bos, weide
en struiken wisselen elkaar af en de
paden zijn half verhard. Onderweg
vertelt Aartjan over de historie, flora
en fauna.
 
Donderdag 9 juni om 13.00 uur start
de wandeling bij de kerk aan de
Hoofdweg 18 in Nieuw Beerta.
Loes Krüger is onze gids en neemt
ons mee naar de mooiste plekjes
rondom Nieuw Beerta.
 
Donderdag 16 juni om 13.00 uur
start de wandeling bij de Boschpoort
aan het Boschplein 2 in Winschoten.
Koos Akkerman is stadsgids en
neemt ons mee op een wandeling
langs bijzondere architectuur door
het historisch centrum van
Winschoten.
 
Donderdag 23 juni om 13.00 uur
start de wandeling vanaf de
parkeerplaats Reiderwolde aan de
Oostwolderweg. Gids Trudy de
Weerd neemt ons mee het
natuurgebied in, langs de
natuurbegraafplaats, de Reiderwolde
toren en het amfitheater.
 
Dinsdag 28 juni om 13.15 uur start
de wandeling bij "Ons gebouw" aan
de Goldhoorn 6 in Oostwold. Peter
Akkerman neemt ons mee en laat de
mooiste plekjes van Oostwold aan
ons zien!

Donderdag 30 juni om 10.00 uur
start de wandeling bij De
Akkerschans, Bunderweg 9 in Bad
Nieuweschans. Harm Arend Meijer
neemt ons mee voor een wandeling
naar het verdronken dorp en het bos
van Houwingaham.
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Dinsdag 5 juli om 10.00 uur start de
wandeling bij rustpunt GArSTVRIJ
aan de 1e Garstelaan 4 in Westerlee.
Cornelis van der Poel is onze gids
voor een wandeling door
natuurgebied de Garst.

Vrijdag 15 juli om 09.30 uur start de
wandeling bij Theetuin
Tusschenwegen aan de
Blijhamsterweg 83 (doodlopend) in
Winschoten. Herman Offereins is
onze gids door dit dynamisch
natuurgebied met Schotse
hooglanders, plas- en moeraszones.
Bij wateroverlast is Tusschenwegen
geschikt voor waterberging.
 
Van 18 juli t/m 26 augustus zijn er
geen wandelingen i.v.m. de
zomervakantie.
 
Donderdag 1 september om 
13.00 uur start de wandeling bij
MFC De Hardenberg, Hardenberg 5
Finsterwolde. Janneke loopt met ons
mee langs de mooie plekken rondom
Finsterwolde.

Donderdag 8 september om 
13.00 uur start de wandeling bij De
Boschpoort, Boschplein 2
Winschoten. De wandeling gaat door
Winschoten en Klaas wandelt met
ons mee. 
 
Dinsdag 13 september om 
10.00 uur start de wandeling bij De
Kastanjehof aan de Oudeweg 31 in
Beerta. Vanuit de theetuin begint de
wandeling en gaan we richting
natuurgebied de Tjamme.
 

Maandag 19 september om 13.00
uur start de wandeling bij MFC
Nieuw Scheemda/'t Waar aan de
Hamrikkerweg 55 in Nieuw
Scheemda. Alberto leidt deze
wandeling langs velden en wegen.
 
Woensdag 28 september om 10.00
uur start de wandeling bij de
kinderboerderij, Bovenburen 96
Winschoten. Aartjan Langbroek van
IVN leidt ons rond in het Stadspark.
Een park met vijvers, bospartijen,
grasland en bloemenweides waarin
veel vogels en insecten leven. Wie
weet komen we zelfs een
'heksenkring' tegen.
 
Donderdag 29 september om 
13.00 uur start de wandeling bij
MFC De Hardenberg, Hardenberg 5
Finsterwolde.
 
Donderdag 6 oktober om 
13.00 uur start de wandeling bij De
Boschpoort, Boschplein 2
Winschoten.
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Donderdag 13 oktober om 13.00
uur start de wandeling bij de Esborg
aan de Esbörgerstraat 16 in
Scheemda. Onze gids is Coos
Kranenborg en hij neemt ons mee
naar de mooie plekken in Scheemda.

Maandag 17 oktober om 13.00 uur
start de wandeling bij de kerk aan de
Hoofdweg 18 in Nieuw Beerta. 
Loes Krüger is onze gids en neemt
ons mee voor een mooie wandeling
langs een bijzonder huis.

Voor de volgende Kuier & Keuvel
Wandelkalender zijn wij op zoek
naar nieuwe wandelingen! 

Heeft u een suggestie voor een leuke
wandeling of kent u een wandeling
bij u in de buurt die u samen met ons
zou willen lopen? 

Wij horen het graag!

Jenny Garst (tel. 06 11 90 28 81)
j.garst@sociaalwerkoldambt.nl
Janneke Norden
j.norden@sociaalwerkoldambt.nl
Marieke van Dijk

                                KUIER & KEUVEL
              WANDELKALENDER ZOMER 2022

Onderdeel van Tintengroep

Sociaal Werk Oldambt
Het Boschplein 2
9671 GB Winschoten
Postbus 50
9460 AB Gieten
t (0597) 421 833

www.sociaalwerkoldambt.nl
info@sociaalwerkoldambt.nl
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Voor uw rechten (o.a. klachten en privacy) verwijzen we naar de folder
‘Uw rechten, onze plichten’ op de website onder het kopje Privacy Statement.


