Burgemeester op pad
Burgemeester Theo Segers maakt graag verder kennis met Molenlanden. Daarom trekt hij deze
zomer de wandelschoenen aan en gaat op pad door de gemeente. Sinds donderdag 23 juli wandelt
hij vijf weken lang, van donderdag tot en met zaterdag, door de 19 dorpen en 1 stad. Hij kijkt ernaar
uit de inwoners te ontmoeten!
Wandelroute
Van Schelluinen via Giessenburg en Giessen-Oudekerk naar Wijngaarden
Donderdag 13 augustus start de wandeling met een bezoek aan de rioolwaterzuivering in
Schelluinen. Van daaruit wandelen de burgemeester en zijn vrouw via de Nolweg naar kasteel
Schelluinderberg voor koffie. Vervolgens gaan ze via de Sportlaan en de Landscheiding weer naar de
Nolweg voor een lunch bij mevrouw Sparnaay. Na de lunch wandelen ze nog een rondje door
Schelluinen om vervolgens via de Voordijk naar Pinkeveer te gaan. Bij familie De Jong schuiven ze
aan voor een avondmaaltijd, na de maaltijd wandelen ze nog een klein stukje door voor een
overnachting bij familie Van Wijngaarden aan de Peursemseweg.
Vrijdag gaan de burgemeester en zijn vrouw op weg naar Giessenburg. Eerste stop deze dag is voor
een rondleiding door de Graanbuurt. Vervolgens wandelen ze verder via de Doetseweg voor koffie
bij familie Muis in de Van Delftstraat. Voor de lunch wacht een gastvrij onthaal bij Gansch Anders in
de Wilhelminalaan. ’s Middags wordt dagboerderij De Hoeff bezocht om daarna richting GiessenOudekerk te gaan. Bij boerderij De Baat gaat de burgemeester eerst helpen met het melken van de
koeien om vervolgens daar ook te dineren en te overnachten.
De burgemeester en zijn vrouw vertrekken zaterdag in de ochtend naar hun afspraak op het
schoolplein van Giessen-Oudekerk met GO Kidss en de dorpsboerderij. Vervolgens lunchen ze bij
café Olt Ghiessen en na de lunch varen ze over de Giessen naar de Molenweg. Vanaf daar gaan ze
met paard en wagen verder naar het dorp Wijngaarden. In Wijngaarden is een ontmoeting met
meneer Van Hattem en de dag wordt afgesloten met een bezoek aan de Natuur- en Vogelwacht De
Alblasserwaard aan de Matenaweg 1.
Naast al deze vaste momenten, is er uiteraard gelegenheid om spontaan een stukje mee op te lopen.
Onderweg probeert Theo Segers ook aan te gaan bij inwoners, die zich daarvoor aangemeld hebben.
Volg de burgemeester
Tijdens zijn wandeltocht brengt de burgemeester zijn belevenissen in beeld. Volg hem via:
(twitter-logo) /tcsegers
(insta-logo) /tcsegers
(facebook-logo) /theo.segers.5
Na afloop van elke wandeling vindt u ook een terugblik op deze gemeentepagina. Alle informatie
over de wandeltocht vindt u ook op www.molenlanden.nl/burgemeesteroppad

