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MEGCHELEN - De vijftiende editie
van de Hen & Weerum wordt zondag 77 maart verlopen, een voorjaarstocht onder auspiciën van wandelvereniging 't Lup. Aangezien de
route de historische grensovergan-

gen rond het Landfort en Engbergen aandoet wordt er een tijdelijke
brug geplaatst over de Oude lJssel,
de rivier die deels de grens markeert
tussen Nederland en Duitsland. Éen
dag eerder wordt deze opgebouwd

in het kader van de landelijke wijwilligersactie Nldoet, waar onder
meer de Gendringse Scouting en
leden van het college van B & W aan-

wezig zUn om letterlijk de handen

uit

de mouwen te steken.

De eendaagse brug wordt aangelegd nabij de plaats waar de zoge
heten Landfortbrug lag, die in de
Tweede Wereldoorlog is vernield en
nooit hersteld. Het plan komt uit de
koker van Daan Kroesen: ,,We wG
nen in een mooie omgeving maar
de bereikbaarheid daarvan houdt
nog te vaak op bU de grens.77 maart
zullen we laten zien wat deze brug
betekent voor het grensgebied." Al

De tijdelijke brug ingetekend. (Foto: PR)

den rond Huize Landfort (Gelders

Landschap) en Haus Hardenberg
te bewerkstelligen. Het 77 meter
lange bouwwerk or/er de Oude IJssel oftewel de Issel, zoals de rivier
,

in Duitsland heet wordt geplaatst

vaker zUn er pogingen ondernomen
deze oversteek weer in ere te herstellen, de hoop bestaat dat dit initiatief
de opmaat is naar een permanente

op zaterdag 16 maart. Tevens wordt
de overwoekerde toegangsweg dan
schoon gemaakt. Daarnaast wordt

verbinding.

vereniging werden 'gemasseerd' om

brug aangebracht oï/er een kleinere
watergang. Deze totale klus is aangemeld bU de landelijke actiedag
Nldoet. Naast vele wijwilligers is er
onder andere medewerking toege
zegd door de Rowans van Scouting

een goedkeuring voor de tijdelijke
verbinding tussen de natuurgebie

wethouders van Balveren en

De afgelopen maanden is er inten-

sief overleg geweest. Heimatverein
Anholt, grondeigenaren, waterschappen

en de

oudheidkundige

aan de Duitse zijde een

tweede

Gendringen, burgemeester Alberse,
Ha-

verdil alsmede

gemeentesecretaris

Tamminga.
Zondagochtend om 10.00 uur ver-

richten burgemeester Rudolf Geukes (Stadt Isselburg) en Alberse de

openingshandeling, door elkaar
tegemoet te komen en de hand te
schudden, midden op de Issel.
Wandelvereniging 't Lup organi-

seert traditiegetrouw op de derde
zondag in maart de Hen en Weerum. Startpunt van de wandeltocht
is 't Dorpshuus in Varsselder-Veldhunten (Berghseweg 7nl. Er is keuze
tussen drie verschillende afstanden.
Starttijden 24 km: 9.00 -10.30 uur/
72 en 6 krn: 9.00 - 72.30 uur. Het
inschrijfgeld bedraagt 4 euro. De

genen die de 6 kilometer wandelen
worden met de huifkar weggebracht
(hen) en lopen terug (weerum). Om

het grensoverschrijdende karakter

te benadrukken wordt voor de Duitse wandelaars een extra startlocatie
ingericht bij het Landfort.
De routes zijn met bordjes bewegwijzerd. Onderweg zijn er drie goed
uitgeruste pauzeplaatsen met voldoende toiletten, ruime zitgelegenheid en natuurlijk de mogelijkheid
om koffie, thee, soep en wat lekkers
te kopen.

Bel voor meer informatie met
Daan Kroesen (tel. 0315-640487 of
06-309549731 of bezoek de website:
www.henenweerum.nl.

