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Café st Jacques in Hengelo VERVALLEN 

Voorjaars wandeling 31 maart 

Café st Jacques in Apeldoorn VERPLAATST naar vrijdag 28 april 

 

Café st Jacques in Hengelo 

Donderdag 9 maart 2023 café st Jacques komt te vervallen. De reden 

is dat de zaak tijdelijk is gesloten in verband met ziekte. 

We gaan er van uit dat we 13 april 2023 weer welkom zijn. 
 



Voorjaarswandeling vrijdag 31 maart 

Hierbij wil ik jullie uitnodigen voor de voorjaarswandeling op 31 maart 2023. 

De wandeling zal vertrekken vanuit het mooie dorp De Wijk. Dit dorp ligt op de grens 
tussen regio  Oost en Regio Groningen/ Drenthe. Daarom zijn leden van beide regio’s 
uitgenodigd voor deelname aan deze wandeling. De wandeling is ongeveer 12,5 km 
lang. 

We verzamelen voor een kop koffie/thee tussen 10:00 uur en 10:30 uur in restaurant 
Mulino aan de Dorpsstraat  nummer 51 in het centrum van De Wijk.  We willen 
uiterlijk 10:45 uur opbreken en starten. 

De bus naar De Wijk vertrekt vanuit Station Meppel en stopt ook in de Dorpsstraat 
van De Wijk. 

Wie met de auto komt vanaf de A28 kan parkeren net voorbij het restaurant vóór de 
molen links af op de parkeerplaats van de plaatselijke supermarkt. 

De wandeling voert ons door het mooie Reestdal over landgoed Dickninge. De 
zeldzame holwortel (stinsenplant) bloeit dan waarschijnlijk net! Er zijn nog muren 
van het middeleeuwse Dickninger  klooster zichtbaar op het landgoed. 

Vervolgens komen we in  de Staphorster bossen. Daar zullen we lunchen.  Graag je 
eigen lunchpakket en drinken meenemen. 

Na de lunch voert de terugweg ons nog langs het IJhorster kerkje. Deze kerk ligt pal 
aan de Reest en heeft een lange geschiedenis Sinds 1292 bestaat op die plek al een 
kerk. Deze werd meerdere keren herbouwd. 

We verwachten dan rond 15:00 uur weer terug te zijn bij Mulino, waar we tot besluit 
nog iets kunnen gebruiken. We wandelen hoofdzakelijk over onverharde 
landweggetjes en bospaden. Slechts een klein deel langs verharde wegen. We hopen 
op mooi weer en enthousiaste wandelaars! Graag tot ziens. 

Je kunt je opgeven bij Trees Oldenburger 
E mail: TBMO@XS4all.nl 
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Café st Jacques in Apeldoorn 

Donderdag 27 april 2023. Café st Jacques komt te vervallen. De reden 
is koningsdag. 

Vrijdag 28 april 2023. Café st Jacques in Apeldoorn zelfde tijd en zelfde 
plek. 

Leuke dingen gevonden op internet 

You Tube 

https://www.youtube.com/watch?v=CDk8V-rkUkA 

https://www.youtube.com/watch?v=1SwW3UMWicc  

Polarsteps 

Vertrek op 31 maart 2023 

https://www.polarsteps.com/audreyGraven 

 

Agenda 

Op donderdag 30 maart 2023 wordt weer een Café st Jacques 

in Apeldoorn gehouden 
Het café start om 16.00 uur en duurt tot 18.00 uur. 

Op vrijdag 31 maart 2023 Voorjaarswandeling verzamelen tussen 10.00 uur en 
10.30 uur in restaurant Mulino aan de Dorpsstraat 51 in het centrum van de Wijk. 

Op donderdag 13 april 2023 wordt weer een Café st Jacques 

in Hengelo gehouden 
Het café start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. 

Op VRIJDAG 28 april 2023 wordt weer een Café st Jacques 
in Apeldoorn gehouden 
Het café start om 16.00 uur en duurt tot 18.00 uur. 

Op donderdag 11 mei 2023 wordt weer een Café st Jacques in Hengelo gehouden 
Het café start om 17.00 uur en duurt tot 19.00 uur. 

Op donderdag 25 mei 2023 wordt weer een Café st Jacques 
in Apeldoorn gehouden 

https://www.santiago.nl/?nltr=OTE0OzQwNDA2O2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9Q0RrOFYtcmtVa0E7OzdiY2EwZWIxNTA3NDZmODhiZTQ5ZTVhN2Q2NTgwZmJj
https://www.santiago.nl/?nltr=OTE0OzQwNDA2O2h0dHBzOi8vd3d3LnlvdXR1YmUuY29tL3dhdGNoP3Y9MVN3VzNVTVdpY2M7OzIxMzAyZWEyYjk3MmRjZWU1Yzg2OGU3MTFkMzk4YThj
https://www.santiago.nl/?nltr=OTE0OzQwNDA2O2h0dHBzOi8vd3d3LnBvbGFyc3RlcHMuY29tL2F1ZHJleUdyYXZlbjs7MGRjOWZmNDRmZWE0Nzk1MzE2NDA5MGVkMGY5NjA3OTQ%3D


 
 
 
Met vriendelijke groet van de regiocommissie 
Albert, Angelien, Anton, Hermien, 
Siny, Thera en Henk 
 
 


