Wandelnieuws Ommetje Breukelen mei/juni 2018
Mail: ommetrjebreukelen@outlook.com
Voorstel wandelagenda, iedere donderdag vanuit Over-Noord om 10.00 uur.
Deze routes zijn tussen de 7 en 8 km.
Datum:
Kaartnr: Route:
10/05
Er wordt niet gewandeld ivm Hemelvaartsdag.
17/05
(3)
Nieuwersluis rond
24/05
(4)
Broekland Boom en Bos Gunterstein
31/05
(5)
Pontje Hoge Brug
14/06
(6)
Scheendijk Noord
21/06
(7)
Over-Holland Geitenpad of Stationsweg
28/06
(8)
Rondje Nieuwer ter Aa
Voorstel lange wandeling 1e donderdag van de maand:
03/05
(9)
Boerenlandroute vanaf Dorpshuis Nieuwer ter Aa
07/06
(10) Angstelroute vanuit Over-Noord
05/07
(11) Vredelandtpad Dorpshuis Vreeland
Voorstel zaterdagwandelingen zelf uitgezet:
19/05
(12) Vianen stad en uiterwaarden
16/06
(13) Gooische Buitenplaatsenroute

12 km
13 km
12 km
14 km
15 km

Uitgelichte leuke wandelevenementen mei/juni:
05/05 43e Molenviergangwandeling vanuit Aarlanderveen 15, 25 of 40 km.
Wil je mee, geef je op per mail vóór donderdag 3 mei.
26/05 28e halve Marathon van Leiden, nu ook voor wandelaars. Ommetje gaat erheen met een aantal
deelnemers. Laat even weten als je hebt ingeschreven ivm vervoer.
02/06 6e Beterlopentocht Groenekan. Wandelen voor Parkinson, afstanden 5-30 km
Wil je meewandelen, geef je op per mail vóór donderdag 31 mei.
10/06 NIEUW! Wandelmarathon in Amersfoort. Op zondag 10 juni kun je ook als WANDELAAR deelnemen
aan de Marathon Amersfoort! Deelnamekosten à 12,50. Starttijd 10.35 uur, Eemplein, Amersfoort. De
start/finishlocatie is makkelijk bereikbaar op maar 8 minuten lopen van station Amersfoort Centraal.
Inschrijving is geopend!!! Vincent en ik gaan!!!! Wie nog meer?
20 t/m 23/6 Gooise wandelvierdaagse, je kunt hier per dag ter plekke inschrijven voor div. afstanden.
Ik houd jullie op de hoogte welke dagen wij eventueel gaan lopen!
Pannenkoeken eten.
Gezellig, we hebben weer met elkaar zegels voor pannenkoeken eten
gespaard en gaan in overleg met jullie aan de wandel naar de
Maarsseveense Plassen, eten daar een pannenkoek en lopen weer
terug naar Breukelen.
Op donderdag kunnen we niet terecht, dus we gaan op dinsdag 22
mei!!
Mail als je interesse hebt om mee te wandelen en pannenkoeken te
eten vóór dinsdag 15 mei, dan kan ik reserveren en mail jullie over de
vertrektijd.
Namens de wandelbegeleiding
Al bijna 7 jaarwandelplezier met
Ommetje Breukelen Wandelgroep

Breukelen, 27 april 2018

Heb je een leuk wandelidee? Kom er dan mee!!!!

Breukelen, 27 april 2018

