Geopaden nieuwsbrief januari 2021
Beste Geopad geïnteresseerden,
Het is al langere tijd niet mogelijk onze
maandelijkse controlewandelingen/excursies te
organiseren vanwege de geldende Corona
maatregelen. Waar meestal bijgepraat wordt onder
het wandelen is dat nu niet mogelijk. Ook overleg
over te ondernemen acties en de bijbehorende
besluitvorming vonden meestal tijdens de
wandelingen plaats. Ook dat was in het afgelopen
jaar slechts zeer beperkt mogelijk. Daarom op deze
manier een terugblik op 2020.
In januari zijn de mensen van de kerngroep bij
elkaar geweest en is een nieuw bestuur gekozen.
Geopaden-man van het eerste uur Lex Kempers
moest zijn activiteiten vanwege
gezondheidsredenen beperken, wat inhield dat het
voorzitterschap vacant was. Jo Louppen heeft deze
taak overgenomen. Jan Noordik blijft
penningmeester en Toin Diks nam het secretariaat
over van Jo. Onze vereniging werd nooit erg
formeel geleid en dat willen we graag zo houden.
In de afgelopen periode heeft het bestuur het
voortouw genomen om de vereniging in leven te
houden en voorkomende zaken af te handelen.
De maandelijkse controlewandeling/excursie werd
in januari afgelast vanwege slechte
weersverwachtingen. In februari hadden we -wat
later bleek- de laatste wandeling met een grote
groep. Vanaf maart gooide Corona roet in het eten.
De controlewandelingen zijn wel gedaan: In
kleiner comité, met tweeën of alleen. Ook
ontvingen we routewijzigingen van individuele
wandelaars, waarvoor hartelijke dank. Wat
controles betreft zijn we op dit moment bij, met
uitzondering van de Duitse routes.
Tijdens de controles kwamen we versperringen
tegen op verschillende plaatsen. Jo Louppen heeft
contact opgenomen met de boswachter. De
versperringen zijn bedoeld om minder paden in het
bos te krijgen, zodat het wild minder verstoord
wordt. Hier zullen we dus de routes aan moeten

passen. Dit impliceert dat de routebeschrijvingen in
het Geopaden boekje niet meer kloppen. Ook rond
het Mookerslot en de nieuw aangelegde
natuurbegraafplaats zijn veel wijzigingen. Bij veel
Geopaden is de lijst met wijzigingen dusdanig lang
geworden dat het boekje wat dat betreft niet meer
actueel is. Daarom gaat bij elk verkocht boekje een
briefje met het advies de route vanaf de site te
downloaden of te printen.
Begin 2020 zijn contacten gelegd met VVV-regio
Arnhem-Nijmegen en VVV-Noord-Limburg. Dat
heeft ertoe geleid dat Geopaden.nl aandacht kreeg
in verschillende toeristische media. Bovendien
wordt Geopaden.nl blijvend onder de aandacht
gebracht op verschillende VVV websites, met
verwijzing naar de wandelingen. Daarbij wordt
steeds een link aangeboden naar Geopaden.nl voor
uitgebreide informatie en een actueel bijgewerkte
route.
Uiteraard hopen wij in de loop van 2021 onze
activiteiten weer als vanouds te kunnen
organiseren. Hetgeen niet wegneemt dat de
Geopaden ook de moeite waard zijn om
individueel te lopen. Zeker als vooraf de website of
het boekje geraadpleegd wordt kun je jezelf
onderweg steeds weer verbazen over de
achtergronden van de geologische kenmerken in
het landschap.
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