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INFORMATIEKRANT VOOR INWONERS VAN HET GROENE HART

THE BEST OF WILNIS
Na een natte ochtend, konden we om 12 uur met een
zonnetje beginnen aan de wandeltocht. We hebben
genoten van een warme chocomel bij de Grote Sniep en
genoten van de mooie natuur in Wilnis. Al met al reden
om volgend jaar weer mee te doen!
© Saskia van Yperen

Wil jij jouw gevoel van Wilnis delen in onze volgende editie? Stuur dan jouw
foto met een korte beschrijving naar stichtingwinisdoet@hotmail.com

TERUGBLIK
Op 4 oktober organiseerde Wilnis Doet voor
het eerst een tweetal wandeltochten van 10 en
20 kilometer. Er waren meer dan honderd
inschrijvingen,
maar
door
een
aantal
quarantaine gevallen bleef de teller staan op
88 deelnemers. Vanaf Brasserie de Waard
startten de wandelaars voorzien van een appel
voor onderweg en coronaproof verdeeld over 4
uur. Beide routes zouden het pad langs de
Bijleveld
volgen
om
vervolgens
de
Veldwetering
over
te
steken
met
het
trekpontje richting de Geerkade. Door de
hevige regenval van de dagen ervoor moest dit
echter worden aangepast en werd er via de
Korenmolenweg naar de Grote Sniep gelopen.
De 10 kilometer ging via de Geerkade en de
Wilnisse Zuwe weer terug. De 20 kilometer
deed er nog even een schepje bovenop via de
Lange Meentweg, Amstelkade en Bovendijk.
Mede
door
het
enthousiasme
van
de
wandelaars kijken we terug op een zeer
geslaagde dag. De opbrengst wordt gebruikt
voor het maken van deze krant.

PLATAAN ORANJE
UITGELICHT
Soroptimsten Uithoorn/ De Ronde Venen is een
onderdeel van een wereldwijde organisatie die
zich inzet voor de positie verbetering van vrouwen
en meisjes.Één van de activiteiten die zij doen is
het actief ondersteunen van het project orange
the world. Dit is een campagne tegen geweld
tegen vrouwen. In deze campagne worden zoveel
mogelijk gebouwen/ objecten oranje uitgelicht
vanaf de internationale dag tegen geweld tegen
vrouwen
op
25
november
tot
10
december, dag van de
rechten van de mens.
In dit kader hebben zij
Wilnis Doet benaderd
om de plataan voor het
oude raadhuis oranje
uit
te
lichten.
Hier
werken wij uiteraard
graag aan mee.
Voor meer informatie
kun
je
kijken
op
www.orangetheworld.nl

NIET ECHT HANDIG
De één vindt ze foeilelijk de ander oké. Ik ben nog
niemand tegen gekomen die ze prachtig vindt.
Deze boom bakken hebben we te danken aan het
feit dat
bij de laatste herinrichting van de
Dorpsstraat de beloofde bakken met bankjes
eraan vast er niet meer van af konden. We hebben
er al wel van alles aan gedaan. Bloeiende planten
in deze boombakken willen niet hechten, omdat
de bomen in de bakken op hun plek worden
gehouden door zware spanbanden vlak onder het
aardoppervlak. De sedum slaat in een aantal
bakken gelukkig wel aan. Wilnis Doet heeft als
wens de bakken te voorzien van fotolijsten, zodat
we
in
de
Dorpsstraat
bijvoorbeeld
een
straatexpositie kunnen houden. We willen dit
realiseren door mee te doen aan kern met pit
(www.kernmetpit.nl).Wil je ons helpen neem dan
contact op via www.wilnisdoet.nl. De bakken zijn
nu voorzien van een soort “permanente graffiti”.
Wat ons betreft niet zo’n handige actie.

ONZE DONATEURS

De Witte Roos

Kamerling | Brugman | Van Harberden | De Jong | Schaaphuizen
| De Zwart | Samsom - van Eyk | Hartel | Rosendaal | Burgers
Freeve | Grundmann - van Eijk | Van der Kroon | Kentrop

EERSTE EDITIE
Dit is de eerste editie van de
informatiekrant van Wilnis Doet.
Deze
krant
zal
regelmatig
verschijnen met nieuws, info, vragen
en soms een kritisch verhaal over
Wilnis Dorp.

EVEN VOORSTELLEN
Groot Gelijk Damesmode is niet meer weg te denken uit
de Dorpsstraat in Wilnis. Waar andere kledingzaken
verdwijnen onder het geweld van de webshops, zien de
dames van Groot Gelijk hun klantenkring juist groeien.
Ze zijn gespecialiseerd in maat 40 t/m 54/56. Naast
persoonlijke
aandacht
tijdens
de
reguliere
openingstijden organiseren zij ook leuke activiteiten,
zoals: digitale modeshows, specifieke “Branding dagen”,
maandelijkse loterij t.w.v. €100,-, gezellige vriendinnen
avonden, gratis bezorgen en extra openstelling op
afspraak in verband met corona. Er is momenteel een
TRY OUT met een outlet van “thuispakken”, badpakken
en dusters. Op zoek naar een specifiek merk? Groot
Gelijk heeft onder andere Twister, Just For You, Studio,
Ascari, Stark, Chalou, Aprico, Ze-Ze, Magna, Zoey, Sopia
Curvey & Zhenzi
Groot Gelijk aan de Dorpsstraat 29 in Wilnis is geopend van
dinsdag t/m zaterdag van 11:00 uur tot 16:00 uur.

Wilt u de krant in de toekomst
digitaal ontvangen? Meldt u dan aan
via www.wilnisdoet.nl
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