
Word vriend van ons bos! 

Helpt u ons met de plannen voor de uitkijktoren op 
de trapjesberg, de trimbaan en de stenen banken? 

DOEL eind 2017 

Tekort Subsidies 

Acties 2016 en 2017   Sponsoren 

Reeds aanwezige gelden 
Bijdrage Geldersch Landschap 
Toezeggingen 
Zelfwerkzaamheid 

 Meer informatie Kijk op www.vriendenloenensebossen.nl of op onze facebookpagina. Hebt u goede ideeën, of wilt u meewerken, laat het ons weten  via info@vriendenloenensebossen.nl.  
Vrienden van de Loenense Bossen, Wiekelaar 16, 7371 AN Loenen Gld.  

21 m 

€ 



Wie zijn wij? Wij zijn de stichting Vrienden van de Loenense Bossen. De stichting is ontstaan uit een gevoel dat we als Loenenaren meer zeggenschap over ‘ons bos’ willen hebben.   Onze belangrijkste doelen  
· Het zoveel mogelijk open houden van de Loenense bossen. 
· Het instandhouden en/of in ere herstellen van de cultuurhistorische waarden,                                                                               zoals bijvoorbeeld de Uitkijktoren. 
· Het bewaren van de grote diversiteit van de flora en fauna. Het is belangrijk dat                de prachtige heidevelden behouden blijven en dat de historie van het bos goed     beschreven wordt en toegankelijk blijft.  Wij praten Samen met de Dorpsraad, worden wij door gemeente Apeldoorn en het Geldersch Landschap en Kasteelen gezien als belangenbehartiger, als belangrijke gespreks-partner als het gaat om de toekomstplannen voor het bos.  Wij dromen Wij willen dat er een nieuwe uitkijktoren komt op de Trapjesberg en willen de trim-baan terug in het bos. Wij hebben zelf goede (jeugd)herinneringen aan het bos en willen dat de huidige jonge generatie dezelfde goede gevoelens krijg Dat bezoekers van de Veluwe de mogelijkheid krijgen om te ervaren hoe mooi de bossen zijn.   Wij doen Het blijft niet bij dromen en praten, we realiseren onze wensen ook! In ons korte bestaan hebben we al veel bereikt. De eerste Zwerfkeienroute is een groot succes. Veel wandelaars hebben al van de mooie route genoten. Enthousiaste vrijwilligers hebben de eerste Stenen Bank met veel enthousiasme op een van de mooiste pun-ten van de Loenermark gerealiseerd. Ook hebben we op twee parkeerplaatsen de banken en picknicktafels opgeknapt.   

 
 
 
 
 
 

De uitkijktoren op de Trapjesberg Ons belangrijkste doel voor 2017 is het in oude glorie herstellen van de uitkijk-toren . Dat gaat ons zonder uw steun niet lukken.  Niet al onze plannen zijn kostbaar, veel kunnen we waarmaken met tijd en aan-dacht. Maar de uitkijktoren kost veel geld. Op dit moment hebben we de basis geregeld. Het Geldersch Landschap, gemeente Apeldoorn, Dorpsraad en Lomive hebben hun steun al toegezegd. Maar we zijn er nog niet. 
 Wat doen we zelf Wij staan op de lokale (toeristen)markten om bekendheid aan onze stichting te geven. Wij verkopen de komende zomer koffie, thee en limonade bij de schaaps-kooi. Wij gaan weer oliebollen verkopen (groot succes vorig jaar!) Maar alleen daarvan kunnen we de toren helaas niet  bouwen. Wij hebben het dorp nu nodig. 
 In Loenen lukt alles Loenen heeft in het verleden laten zien wat er kan gebeuren als het dorp ergens achter gaat staan: de bouw van de Brink, de renovatie van ons zwembad en het terugbrengen van de schaapskudde. Wij denken dat we samen ook een uitkijk-toren kunnen bouwen!  
 Wat hebben we nodig? Op de achterkant van deze folder kunt u zien hoeveel geld we nodig hebben, en wat er al is toegezegd. Als u ons steunt, dan kunnen wij landelijke subsidie-verstrekkers laten zien dat het initiatief gedragen wordt, dat er een breed draag-vlak voor is. Een breed gedragen initiatief maakt meer kans op subsidie. Steun ons daarom en word vriend! 
 Hoe kunt u ons steunen? Wij vragen u om geld. Wij vragen u om een éénmalige bijdrage, die u in één keer kunt betalen of als u dat makkelijker vindt, in een aantal termijnen. Op het bijgevoegde formulier kunt u aangeven welke bijdrage u wilt geven. Op de eveneens bijgevoegde envelop kunt u zien wanneer het formulier wordt opge-haald door een van onze vrijwilligers. Wilt u ons liever op een andere manier steu-nen, kijk dan op www.vriendenloenensebossen.nl voor de mogelijkheden. Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat dank!  
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