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Geachte geïnteresseerde van het ´Odulphuspad´,
Het is alweer april 2017 en tijd om iedereen op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen rondom
de voortgang van onze Camino. Terwijl de Mattheüs Passion hier het huis ‘vult’ lijkt het mij een goed
moment om aan u de volgende nieuwsbrief te schrijven.
Welke ontwikkelingen zijn er tot op heden geweest?

1. BESTUUR:
Op 12 januari j.l. is het bestuur van de St. Lytse Marren uitgebreid naar 4 personen en is de
heer H. Hoekema toegetreden tot het bestuur. We kunnen meer mensen gebruiken!
Momenteel zijn er nog 2 vacatures. Heeft u affiniteit met ons project of onze Stichting en zou
u invulling van één van de vacatures ambiëren, mail ons! (info@odulphuspad.nl)

2. ROUTE ONTWIKKELING:
• Ons verkenningsteam heeft ínmiddels de complete route gewandeld en onderzocht.
De mooiste paden en gebieden zijn nu definitief gekozen en uiteindelijk zijn daar 14
trajecten uit voort gekomen met elk hun eigen thema en naam, gebaseerd op het
karakter van het landschap, de aanwezige cultuur, religieuze bezinning, educatie
enz. Er zijn ook ideeën om bij deze routes 2 aanlooproutes aan te bieden. Één vanuit
Leeuwarden en één vanuit Sloten. Maar daarover berichten wij later. Tot nu toe zijn
wij erg blij met de ‘blauwdruk’ die er nu ligt.
• Bij de ontwikkeling en de totstandkoming van alle trajecten op de route hebben wij
ons deskundig laten adviseren door de ‘Vereniging Te voet’. De aanvullingen en
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ideeën die zij hebben ingebracht zijn voor ons van grote waarde en vergroten zeer
zeker de kwaliteit van ‘onze Camino’ in de toekomst.
Het bestuur heeft in de afgelopen periode verschillende kandidaat-bedrijven
onderzocht die de uitvoering van ons project op zich zouden kunnen gaan nemen.
Zodra de totale financiering rond is kunnen wij dan overgaan tot de volgende stap:
de daadwerkelijke uitvoering en realisatie van de route!
Ons project is aangemeld bij Culturele Hoofdstad 2018. Als de financiën rond zijn en
het project klaar is, dan is het de bedoeling om het in het eerste kwartaal van 2018
aan te bieden.
Er is een besloten community aangemaakt op Face Book. Binnenkort zal deze ‘in de
lucht gaan’.

3. FINANCIËN:
• De RABObank-ledenactie heeft € 195,- opgebracht! In mei zullen wij dit bedrag op
onze conto kunnen schrijven. Iedereen hartelijk bedankt! Volgend jaar doen wij
zeker weer mee!
• Het Kentaa Platvorm heeft inmiddels € 455,- opgebracht. Het blijft mogelijk om bij
te dragen aan ons project. Zie ook https://st-odulphus-pelgrimspad.kentaa.com
• De gemeente Súdwest Fryslân heeft een subsidie toezegging van € 15.000 gedaan
uit het kernenfonds.
• Ook is bij het Prins Bernhard Cultuurfonds een subsidieaanvraag ingediend.
Op 12 april j.l. hebben zij hun vergadering gehad en zeer binnenkort kunnen wij dus
een beslissing van hun kant ontvangen. Houd de kranten in de gaten!
• Er komt mogelijk een ondernemersbijdrage-garantie en algemene garantie voor nog
lopende subsidieaanvragen die het samen mogelijk maken de totale financiering af
te ronden. Waarschijnlijk zal dit begin mei bekend worden.

Tot zover.
Graag tot de volgende Nieuwsbrief!

Met vriendelijke groet,
redactie Odulphus Nieuwsbrief

