Monniken in Terheijl
Op woensdag 29 maart was het zo ver. In het midden van het Allemansgoed Terheijl ging
wethouder Henk Kosters samen met monniken van Aduard de visualisatie van de 'Uithof
Terhelle' onthullen en aan de ruim 50 aanwezigen werd de beleefroute 'Op pad met de
monniken van Terheijl' aangeboden.

Wethouder Henk Kosters was
speciaal voor deze gelegenheid,
tijdelijk bevorderd tot monnik en
mocht samen met de Aduarder
monniken en Ulco Glimmerveen,
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Dit programma
wordt mede mogelijk
gemaakt door een
financiële bijdrage
van de provincie
Drenthe en de Regio
Groningen- Assen

maker van de visualisatie de
openingshandeling verrichten.
Het
bord
met
daarop
de
vogelvlucht laat zien hoe het
kloosterleven in ‘Terhelle’ eruit
zou kunnen hebben gezien.

Na een wandeling met de monniken en
een uitleg over de relatie tussen Aduard
en Terheijl werd de beleefroute ‘Op stap
met de monniken’ gepresenteerd en
kregen alle aanwezigen een exemplaar
van dit prachtige boekje. De wandeling
neemt u mee door het bijzondere
landschap van Terheijl waar in de 15e en
de
16e
eeuw
de
monniken
en
lekenbroeders van het Cisterciënzer
klooster Aduard een welvarende uithof
bestierden.
U kunt het projectbord vinden op de
kruising
Schapenweg/Scheperij/Vagevuurselaan

Ontwerpsessie Groene Dorpsrand Oostindie
Op 13 maart heeft de gemeente Leek een ontwerpsessie georganiseerd waarvoor zij de bewoners van de weg Oostindie,
wijkvereniging BRAVO, buurtschap Oostindie en buurtschap Nietap-Terheijl hadden uitgenodigd.
Na een korte presentatie over de opgave en achtergronden vanuit Terh eijl, Leek (Oostindie woonwijk De Hoven) en de
verkeerssituatie, is in drie groepen gewerkt aan het meegeve n van ontwerpsuggesties voor de rand tussen Terheijl en
Oostindie, het gebied aan beide zijden langs de weg Oostindie.

Vervolg Groene Dorpsrand Oostindie

Wandelkaart

De drie groepen keken hier op een integrale manier naar,
met elk een eigen kernthema: verkeer, landschapommetjes of vanuit de entrees. De avond is zeer positief
verlopen en heeft veel inbreng gebracht. In alle drie de
groepen kwam de focus met name op verkeersveiligheid
te liggen en hoe dit vorm te geven. De ommetjes zijn ook
aanbod geweest. Aan groen-landschap en de entrees zijn

Bij deze nieuwsbrief zit de wandelkaart ‘Op stap met
de monniken.’ Deze kaart hoort bij de wandelgids
zoals op 29 maart gepresenteerd. Wij wensen u heel
veel wandelplezier!

de groepen nauwelijks toe gekomen maar er zijn diverse
suggesties gedaan.
Het vervolgproces ziet er als volgt uit. Met gebruikmaking
van de input van de ontwerpsessie wordt een aantal
voorstellen
gemaakt.
Deze
worden
in
een
vervolgbijeenkomst op 19 juni 2017 gepresenteerd aan de
bewoners rond de weg Oostindie. Tijdens deze
bijeenkomst kunnen de bewoners aangeven wat ze van de
voorstellen vinden en een voorkeursvoorstel kiezen. Aan
de hand hiervan, in combinatie met een afweging van de
financiële consequenties en de beheerparagraaf , neemt
het college van Leek een besluit. Realisatie van
groenaanplant is voorzien eind 2017.

De wandelgids is ook te koop, onder meer bij de
boekhandel
of
bij
In
Boekvorm
Uitgevers,
www.inboekvorm.nl.
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