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                    ����    bijna VAKANTIE!bijna VAKANTIE!bijna VAKANTIE!bijna VAKANTIE!        
Ja, nog maar een paar weekjes en de vakantie gaat voor velen beginnen. 

Veel mensen zullen de zon ver weg gaan zoeken maar ook heel veel 

mensen blijven dichter bij huis. En als je nu bij zo’n prachtig bos woont 

als op de Stekkenberg, dan hoef je toch niet weg!! Als het erg warm is 

dan is het in het bos lekker koel en is het heerlijk om daar je vrije tijd te 

gaan doorbrengen! En het wordt nog mooier, lees deze nieuwsbrief 

maar eens en kijk vooral naar de foto’s met geweldige ideeën.  

Heel veel leesplezier. 

                                                     

    

����    OntwerpOntwerpOntwerpOntwerp        
Het tekenen is begonnen, Jan Kersten en Sarah Los van bureau Niche zijn begonnen het ontwerp dat eerder door de 

kinderen van basisschool Sionsheuvel is gemaakt om te zetten in ontwerptekeningen die door een aannemer kunnen 

worden uitgevoerd. In deze nieuwsbrief alvast een voorproefje van tekeningen waaraan zoal gedacht wordt. 

Onderstaande tekeningen zijn in enkele gevallen  “ingetekend” in het bestaande bos. Hierdoor krijg je een aardig 

beeld van hoe het eruit gaat zien! 

 

            `̀̀̀                            
 

Binnenkort krijgen de kinderen weer een uitnodiging om in het bos te gaan kijken en horen hoe en waar hun 

ontwerpideeën  een plek gaan krijgen in het bos. Daarna krijgen de ouders, opa’s, oma’s en andere Stekkenbergers 

ook een uitleg in het bos. Daarvoor komt tijdig een aparte uitnodiging. 

 

 

AvonturenbosAvonturenbosAvonturenbosAvonturenbos        

InhoudInhoudInhoudInhoud    
    

� Bijna vakantieBijna vakantieBijna vakantieBijna vakantie    

� ontwerpontwerpontwerpontwerp    

� bestuurbestuurbestuurbestuur    



    
Dat het Avonturenbos er gaat komen is zeker, zeker is ook dat in september/oktober met de uitvoering zal worden 

begonnen. We gaan proberen kinderen, jongeren, ouders en andere vrijwilligers bij de werkzaamheden te betrekken 

Het wordt geweldig en het zou mooi zijn als erg veel mensen daaraan mee gaan werken    
    

                                                                                            
    

����    BestuuBestuuBestuuBestuurrrr    ���� 

Op 15 mei is er een officiële Stichting Avonturenbos Groesbeek officieel opgericht. Bestuursleden zijn Go Geurts, 

voorzitter, Henny Brinkhof, penningmeester en Frans Steffens, secretaris.  Toon Beers, Herman Nillissen, Jan Derksen 

en Gerard Mezenberg ondersteunen het bestuur.  

Maar zij zijn niet de enige die op dit moment meewerken aan het Avonturenbos. Er is een groep van ongeveer 20 

personen van diverse organisaties (oa gemeente, SWG, Staatsbosbeheer, Germania, MEC  Nijmegen, Werkgroep 

Milieu Beheer Groesbeek) en ook ouders en vrijwilligers die hun medewerking verlenen. Deze groep moet nog groter 

worden en wij hopen daarom dat de plannen nog meer Stekkenbergers enthousiast maken. 

Kent u mensen uit de Stekkenberg of uit Groesbeek, dat kan namelijk ook, laat ze ons dan mailen. Het adres staat 

onderaan deze nieuwsbrief. 

 

 

       

 

 

 

 

 

  

Tekst: Regiegroep en Programmagroep Avonturenbos   Voor nieuwstips, vragen en aan/afmelden voor de nieuwsbrief: 

Opmaak: Frans Steffens     avonturenbosstekkenberg@oosterpoortwoon.nl 

Foto’s: Sarah Los, Niche  

Tot Slot, 

 

Wij wensen iedereen een hele prettige 

vakantie. In de zomervakantie van volgend 

jaar kunnen er avonturen worden beleefd 

in het Avonturenbos. 

 

Tot ziens in het bos van 

 

alle mensen die helpen dit bos te 
realiseren. 


