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Op het festival gaan sportiviteit en gezelligheid hand in hand

Foot & Food Festival in Park Lingezegen
Hardlopen, lekker eten, demonstraties,
muziek en een hoop activiteiten voor jong
en oud. De Lingezegenloop op zaterdag
30 september wordt dit jaar extra sfeervol
met het eerste Foot & Food Festival op
het evenemententerrein van Park Lingezegen. De hardloopwedstrijd vindt dit
jaar aan het eind van de middag plaats,
zodat sportiviteit en gezelligheid in elkaar
overlopen. Voor de kleintjes is de Kidsrun
terug van weggeweest.

Het is alweer de vierde editie van de Lingezegenloop, een estafettewedstrijd van vier
keer vijf kilometer over het mooie parcours in
deelgebied De Park. Inschrijven kan tot een dag
van tevoren in de klassen heren, dames, mix,
atletiekverenigingen en jeugd tot en met 15
jaar. De eerste lopers van alle teams starten om
17.00 uur. Een uurtje eerder staat de Kidsrun
op het programma, want hardlopen is populair
bij de jeugd. De kinderen lopen een ronde van 1
kilometer. Voor de beste drie jongens en beste
drie meiden staat er een prachtige beker klaar.

Foot & Food
Nieuw dit jaar is de combinatie met het Foot
& Food Festival. ‘Daar wil je bij zijn, want het
wordt een heel sfeervol en smakelijk verlengstuk van de Lingezegenloop’, zegt projectleider
Laura Ramaker van Park Lingezegen. ‘Ook als je
niet meedoet met de wedstrijd, want sportiviteit en gezelligheid gaan perfect samen. Het
festival is meteen ook de officiële opening
van het evenemententerrein op De Park, net

Recreëren in het park:
houd rekening met elkaar

DE MOOISTE PLEK VAN . . .

ten noorden van Landerij De Park en naast de
Notenlaan.’

Park Lingezegen is ook een fantastische plek
voor paardenliefhebbers. Afgelopen voorjaar
is een netwerk van ruiterroutes door het park
geopend. Die kruisen ook regelmatig fiets- en
wandelpaden. Voor ruiters geldt daarom: wees
vriendelijk, geef elkaar de ruimte, blijf op de
paden en minder je vaart. Meer weten? Lees
alles over de regels en routes voor hondenbezitters en ruiters op onze website:
www.parklingezegen.nl/honden en
www.parklingezegen.nl/paarden.

Park Lingezegen is een groot nieuw
landschapspark tussen Arnhem en
Nijmegen met veel ruimte voor mensen,
landbouw, natuur, cultuur en water.
Blijf op de hoogte en schrijf je in
voor onze nieuwsbrief

www.parklingezegen.nl

Foodtrucks en markt
Op het Foot & Food Festival kun je voor lekkere
gerechten terecht bij verschillende foodtrucks.
Er is ook een streekmarkt met heerlijke, verse
producten van bedrijven uit de directe omgeving van het park. Zo vind je er de streekproducten van de Lingegaerdt, cider van Uwe
Betuwe Cider, honing en likeur uit de Santackergaerdt, pompoenen uit de tuinen van Inge
de Zwart en heerlijke voedselboxen van kok
Rembert. Er zijn ook stands van onder meer Van
Dam Tweewielers, It’s a mo design en Golfbaan
Welderen. Verschillende verenigingen houden
er bovendien sportieve demonstraties.

Kom ook!
Datum/tijd: zaterdag 30 september vanaf
15.00 uur. Locatie: De Park, Elst. Meer informatie en inschrijven: www.lingezegenloop.nl en
www.parklingezegen.nl

Gerard Steenhof

Park Lingezegen is een fijne plek om te
recreëren. De aangelegde paden en routes
door het landschapspark trekken fietsers,
hardlopers, ruiters en wandelaars, met
en zonder hond. Het gaat allemaal goed
samen. Toch zijn er ook regels – bijvoorbeeld voor ruiters en hondenbezitters om het park aantrekkelijk te houden voor
iedereen.
Een hond wil af en toe lekker loslopen. In Park
Lingezegen mag dat op een aantal plekken die
met paaltjes aangegeven worden. In De Park in
Elst is een speciaal hondenspeelveld ingericht
met leuke attracties om uw hond lekker speels
te laten zijn. Ook zijn er loslooproutes. In alle
andere gevallen geldt: honden aan de lijn. Op
particuliere terreinen, in weilanden en landbouwgebieden mogen geen honden komen.
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Fietsexcursie door het park
De ervaren gidsen van Park Lingezegen
nemen u elke maand mee op fietsexcursie.
Ga op zondag 10 september gezellig mee en
ontdek de mooie natuur, de leuke plekjes en
actuele ontwikkelingen. De tocht start bij de
carpoolplaats langs de A325, op de kruising
Nieuwe Aamsestraat/Sillestraat in Elst en
duurt ongeveer 2,5 uur. Aanvang: 14.00 uur.
Deelname kost € 2,50 voor volwassenen en
€ 1,50 voor kinderen.
Aanmelden: (026) 359 88 66 of via
gidsenparklingezegen@gmail.com.

Lezing Tweede Wereldoorlog
In de Tweede Wereldoorlog is er flink gevochten in het gebied dat nu Park Lingezegen
is. Archeologen Harry Pape en Gido Hordijk
vertellen op donderdag 21 september over de
vondsten die er zijn gedaan bij de aanleg van
het landschapspark. Aan het woord komt ook
Martien van Hemmen van het Exodus Comité
Huissen. Locatie: Erfgoedcentrum Rozet, Arnhem. Tijd: 19.30 – 21.30 uur. Meer informatie
en aanmelden: http://parklingezegen.nl/
events/lezing-tweede-wereldoorlogparklingezegen/

Herfstfeest Pompoenen enzo
Het najaar komt er weer aan en dat is een
goede reden voor een creatief en culinair
feestje in Park Bredelaar. Na het succes van
vorig jaar volgt er op zondag 15 oktober een
nieuwe en smakelijke editie van het herfstfeest met vooral veel groenten uit eigen tuin.
Er zijn activiteiten voor jong en oud, dus kom
met het hele gezin! Tijd: 12.00 – 17.00 uur.
Locatie: Breedlersestraat 7, Elst. Meer info:
www.parkbredelaar.nl

‘De kapel en de boerderijen zijn
voor mij synoniem aan de moed en
veerkracht na de oorlog’

Kijk voor meer recreatietips op
www.parklingezegen.nl

PARK IN UITVOERING
Als akkerbouwer in de deelgebieden Het
Landbouwland en De Buitens komt Huissenaar Gerard Steenhof (66) dagelijks in
Park Lingezegen. Niet zelden spreekt hij
fietsers die langs zijn velden met graan,
suikerbieten en aardappels trekken. Vaak
wijst hij ze op het Mariakappeltje aan
de Heuvelsestraat. Dat is voor hem een
bijzondere plek.
‘Officieel heet de kapel “Onze Lieve Vrouw van
de Bloeiende Betuwe”. Ik kom er wel eens om
een kaarsje op te steken en als kleine jongen
liep ik als misdienaar mee in de jaarlijkse
processie van Bemmel naar de kapel. Hij is
gebouwd na de oorlog ter nagedachtenis aan de

strijd op de heuvel tussen de Britten en Duitsers
in 1944. Dit gebied lag in de frontlinie. Alles is
kapotgeschoten en de meeste bewoners zijn
destijds geëvacueerd. Mijn vader was een van
de mannen die achterbleven om de bezittingen
te beschermen. De boerderijen die je hier nu
ziet zijn herbouwd na de strijd. Samen met het
kapelletje zijn ze voor mij synoniem aan de
moed en de veerkracht die de mensen hebben
gehad om het leven na de oorlog op te pakken.
Iets verderop – en zichtbaar vanaf de kapel staat op mijn akker een grote, opgaande wilg.
Hij is beschermd als landschappelijk element.
Onzin vind ik, het is wat mij betreft een monument om zijn cultuurhistorische waarde. Deze
boom heeft veel gezien in de oorlog.’

Nieuw fiets- en wandelpad tussen
Elst en Park Lingezegen
Een nog ontbrekende schakel tussen Park
Lingezegen en Elst is ingevuld. De gemeente
Overbetuwe heeft de afgelopen maanden
de nieuwe fiets- en wandelverbinding tussen
de Mozartstraat (Elst) en Park Lingezegen
aangelegd. Op vrijdag 22 september wordt
het pad feestelijk geopend. Ten zuiden van de
1e Weteringsewal werden vorig jaar al twee
bruggen over de Linge aangelegd. Fietsers
en wandelaars kunnen nu vanaf het padennetwerk in deelgebied De Park makkelijk de
Linge oversteken en via het nieuw aangelegde pad rechtstreeks doorfietsen naar Elst.
En vice versa natuurlijk.
Kijk voor meer actuele werkzaamheden
op www.parklingezegen.nl

