
Website en facebook 

Bezoek ook onze 

website  

www.vriendenloenen

sebossen.nl 

Dank u, voor uw interesse, voor uw steun, voor uw bijdra-
ge! Wat een geweldig resultaat kent onze inzamelingsac-
tie. Wij van het bestuur zijn nog een beetje beduusd:  
€ 20.000 is door 80% van de Loenense huishoudens bij 
een gebracht. Geeft ons vertrouwen in de toekomst! Die 
toren gaat er komen! 

 

Stand van zaken eind juli 2016 Toren: 

Onze inzamelingsactie heeft veel publiciteit gegeneerd: de Stentor en de huis-
aan-huis bladen in de regio hebben diverse artikelen geplaatst, Radio Apel-
doorn heeft aandacht aan ons besteed en ook Omroep Gelderland heeft een 
mooie uitzending over onze stichting gemaakt.  

We zijn nu in overleg met de Gemeente over het bestemmingsplan en de 
bouwvergunning. De constructeur is bezig 
met het rekenen aan de constructie. Niet 
alle besprekingen gaan even makkelijk; de 
ene keer blijkt dat de toren veel duurder 
moet worden, de andere keer valt het weer 
mee. We zijn er nog niet uit. Maar zo gaat 
het nou eenmaal met bouwplannen: drie 
stappen vooruit: twee achteruit… Uiteinde-
lijk gaan we er wel komen! 

We hebben de Loenense bevolking ge-
vraagd ons te steunen, de volgende stap is 
natuurlijk het bedrijfsleven en de toeristi-
sche bedrijven in de omgeving van Loenen te benaderen.  Met de opsteker van 
een breed draagvlak worden ook overige subsidieverstrekkers benaderd als de 
bouwplannen wat verder zijn. 

 

Apeldoornse Politiek steunt ons 

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft een motie van Lokaal Apeldoorn aan-
genomen: waarin het college wordt opgeroepen om  samen met de stichting 
Vrienden Loenense Bossen te kijken welke bijdrage nodig is om de toren op de 
Trapjesberg te laten herrijzen. En dit mee te nemen in de komende begroting. 
Met een maximum in de orde van grootte zoals bij de overwegingen genoemde 
bedragen in 2003/2007. Deze motie is een mooie ruggensteun en we zijn erg 
benieuwd naar de verdere uitwerking! 

 

Fantastische opbrengst huis aan huis actie! 

Nieuwsbrief 
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Agenda  

1 aug  

Loense Moandag 

 

7 aug 

Oogstfeest 

Vrienden Loenense Bossen 

Schaapskooi  

Binnenkort staan we 

bij de schaapskooi om 

koffie, thee en limona-

de te verkopen. Wij 

kunnen hier nog vrij-

willigers voor gebrui-

ken, als je interesse 

hebt kun je je aanmel-

den via onze website. 



Spar actie levert 586 euro op 

Opnames Omroep Gelderland 

Wat moeten we nog doen? 

We willen meer dan alleen een uitkijktoren realiseren, we willen nog meer 
wandelroutes aanleggen, we willen de trimbaan opnieuw aanleggen, 
Plannen zat! 

We willen de cultuurhistorie van de 
Loenermark en de Loenense Bos-
sen toegankelijk maken via de web-
site. 

We willen beschermde bosaange-
zichten aan (laten) wijzen om deze 
aangezichten te bewaren? Wist u 
bijvoorbeeld dat langs de paarse 
heidevelden bewust witte berkebo-
men zijn geplaatst? Die bomen con-
trasteren mooi met de hei als deze 
in bloei is.  

Omroep Gelderland besteedde aandacht aan onze 
stichting. Het fragment met mooie opnames van het 
bos staat op onze website. 

Er zijn prachtige opnames gemaakt bij de schaap-
skooi, Kouwerik, vennetje, Stenen Bank en Keizand 
(waar de schapen ook liepen). Ook delen van onze 
wandelroutes zijn gefilmd. 

Allemaal kijken dus! 

Op 8 juni was de prijsuitreiking 
bij Spar Bonder van de Spek je 
clubkas actie. Stichting Vrienden 
Loenense Bossen kreeg een 
cheque van maar liefst € 586 
uitgereikt. Met 30% van de 
muntjes zijn we boven aan ge-
ëindigd. Loenen en Spar Bonder 
bedankt voor de steun: we kun-
nen het goed gebruiken! Weer 6 
traptreden van de Uitkijktoren 
erbij!  

V R I E N D E N  L O E N E N S E  B O S S E N  

Vrijwilligers 

Wij zijn heel blij met 

onze vrijwilligers. 

 

We zijn nu op zoek naar  

 geschiedschrijvers: wie 

wil ons helpen de 

websitepaginas 

Historie Bossen te 

schrijven? Als je kunt 

en wilt helpen stuur 

dan een mailtje naar: 

info@vriendenloenens

ebossen.nl 

Als je al bij ons in het 

bestand staat, dan wordt 

je binnenkort 

waarschijnlijk benaderd 

voor: 

 bemanning van de 

verkoopstand in de 

weekenden op de 

schaapsweide 

 Sterke kerels voor de 

aanleg van de tweede 

zwerfkeien route. 

 


