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Winterwandeling: 

Op 12 februari v.a. 14 uur tot 16 uur organiseren wij onze 
winterwandeling. Start bij Rustpunt aan de Bergweg.  
Met medewerking van Paul Abels van AFDH Uitgevers 
hebben we een aantal verhalen over de buurt geselecteerd. 
Deze verhalen worden op twee verschillende plekken tijdens 
de wandeling voorgelezen.  De verhalen komen uit het boek: 
“van verhaal naar verhaal” van Paul Abels en George Hartong. 
Te bestellen bij AFDH uitgever(s).

ANBI. 

In  2016 heeft de Stichting Lonnekerberg een ANBI 
(Algemeen nut beogende instelling) status gekregen. Dat 
betekent dat een gift aan de stichting aftrekbaar van de 
belasting kan zijn. Meer informatie daarover op 
www.lonnekerberg.nl/donaties en belastingdienst.nl .
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In de planning:    

Nieuwe natuur.  
De laatste kunstwerken 
worden komend voorjaar 
op de nieuwe natuur 
gerealiseerd. De 
uitkijktoren en  de 
“Gefechtsstand”  worden 
binnenkort opgeleverd. In 
deze nieuwsbrief een 
tekening van de 
uitkijktoren. 

Onderhoud 
Fietspad. 

In Maart zal het fietspad 
onderhanden genomen 
worden. Klaar voor de 
lente en de zomer. 
Gereedschap wordt ter 
beschikking gesteld door 
Landschap Overijssel.  

Recreatieloop. 

Op 2e paasdag organiseert 
de stichting Lonnekerberg 
wederom een 
recreatieloop. Een week 
voor de Enschede 
Marathon een  mooie test. 
Aanmelden kan vanaf 
begin maart via onze site. 
Deze keer helaas niet over 
de startbaan, maar over de 
Lonnekerberg en nieuwe 
natuur. 
www.lonnekerberg.nl 

NIEUWSBRIEF 

http://www.lonnekerberg.nl/donaties
http://belastingdienst.nl
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Flora en Faunawet. 

De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland heeft het 
evenementen  bedrijf “Vliegveld Twenthe” op de vingers 
getikt. Op basis van meldingen van onze Stichting en anderen 
heeft de RVO aan de ondernemer laten weten dat zij zich 
moet houden aan geldende regels van de Flora en Faunawet. 
Dit betekent concreet dat er na zonsondergang geen felle 
verlichting meer aan mag zijn en dat tijdens het broedseizoen 
geen verstorend geluid geproduceerd mag worden, beide op 
straffe van een dwangsom. De klachten werden ingediend 
vanwege het crossen van auto’s, helikoptervluchten over de 
nieuwe natuur en het verlichten van parkeerplaatsen met 
overlast voor de natuur.

Impressie uitkijktoren. 

Ruiteroute. 

Woensdag 18 januari heeft ADT de klankbordgroep nieuwe 
natuur geïnformeerd over de uitbreiding van de ruiterroute. 
Bekend werd gemaakt dat de route bij restaurant Kleinsman 
doorgetrokken wordt. Er komt een strook van 25 meter ten 
zuiden van de startbaan waar ook de ruiterroute een plek 
vindt. Op die manier wordt voorkomen dat ruiters langs de 
Weerseloseweg verder moeten.  
Op onze site de tekening van de “doorsteek” aan de zuidkant 
van de start en landingsbaan. 
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Verlichting. 

De stichting Lonnekerland 
heeft ADT gevraagd of het 
mogelijk is de felle witte 
verlichting op de rotonde bij 
de hoek Oude Deventerweg 
Grefterberghoekweg te 
vervangen. Gevraagd is om 
de lampen uit te doen of te 
vervangen in verlichting die 
voor de fauna  niet storend 
is. 

Kunstroute 
Lonneker. 

De kunstroute   gaat dit jaar 
weer over de Bergweg en de 
Lonnekerberg. Wij zijn blij 
dat de de kunstroute 
organisatie zo vaak de 
Lonnekerberg bezoekt. De 
vele bezoekers kunnen 
genieten van de prachtige 
omgeving en de mooie 
kunstwerken.  

Informatie. 

Wilt u meer informatie of op 
een of andere manier 
betrokken zijn bij de 
activiteiten van de stichting? 
Neem dan contact op via  

Stichtinglonnekerberg@gmail.com 


