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Up date 2016 
U bent het niet van ons gewend een nieuwsbrief te krijgen. 
Wij gaan daar verandering in brengen. Vanaf nu houden we u 
middels een nieuwsbrief op de hoogte van  de activiteiten van 
de stichting en het wel en wee van de natuur op en rondom de 
Lonnekerberg.

Activiteiten 2016 

Afgelopen jaar zijn veel  activiteiten georganiseerd. 
De jaarlijkse onderhoudsbeurt van het fietspad met de hele 
buurt is altijd een feestelijke activiteit. De buren steken 
gezamenlijk de handen uit de mouwen.  
De recreatieve loop over de nieuwe natuur en de 
Lonnekerberg. Met 300 mensen was dat een erg mooie 
activiteit. 
Onze deelname aan het evenement “Fête de la  nature”  
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In de planning:    

Lezing.  
Lezing over de 
geschiedenis van het 
vliegveld en de 
ontwikkeling van het 
belevingspad met haar 
speciale kunstwerken met 
o.a.  de nieuwe 
Uitkijktoren, de Parallax 
en de Doppler en de 
Gefechtsstand. 

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.  

Winterwandeling. 

In februari zal de 
Stichting Lonnekerberg in 
samenwerking met hotel 
Savenije een 
winterwandeling 
organiseren. Start en 
eindpunt deze keer op het 
Dorpsplein. In de 
volgende nieuwsbrief de 
exacte datum. 

NIEUWSBRIEF 
 



�

18 december 2016

waarbij wij in samenwerking met Paul Abels van uitgeverij 
ADFH een app en fietsroute hebben gepresenteerd met 
literaire elementen. en een prachtige lezing met voordracht 
van AL Snijders. U vindt deze route naast vele andere routes 
op de site van Landschap Overijssel.  
Ook de lezing over het leven van de das was zeer geslaagd, 
met dank aan de vereniging “Das en boom” die daaraan 
medewerking heeft verleend. Daarnaast hebben mensen 
namens de stichting Lonnekerberg veel ingesproken, notities 
gestuurd naar gemeente en projectorganisatie ADT, 
geprocedeerd en bezwaar gemaakt. Of dat in 2017 weer 
noodzakelijk zal zijn moet de tijd leren. Wij hopen het niet.  
Onze voorkeur gaat meer uit naar activiteiten die positieve 
energie geven.

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 .

Samenwerken. 

De Stichting Lonnekerberg werkt veel samen met 
verschillende partners om de kwaliteit en natuurwaarden te 
versterken. Belangrijk zijn de contacten met de Dorpsraad, de 
Stichting Lonnekerlaand, Landschap Overijssel, de Lonneker 
bloazers, Stichting Das en Boom en diverse bedrijven. 
Daarnaast zijn er veel contacten met lokaal bedrijfsleven en 
politieke partijen in Enschede en de provincie.

 Prettige feestdagen. 

De stichting Lonnekerberg wenst u prettige feestdagen en een 
voorspoedig nieuwjaar.
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Herstel. 

Niet veel mensen weten dat 
het er is. Een bijzonder punt 
op de Lonnekerberg waar 
een aantal bomen staan die 
afwijken van de bestaande 
bebossing en waaromheen 
een pad loop. De Stichting 
heeft plannen om  het  pad te 
herstellen en toegankelijk te 
maken.  

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 

http://www.lonnekerberg.nl/donaties
http://belastingdienst.nl

