Wandelnieuws Ommetje Breukelen oktober/november 2018
Mail: ommetjebreukelen@outlook.com

WANDELVOORSTELLEN 4E KWARTAAL 2018:
OKTOBER:
de 1e donderdag van de maand 4 oktober een lange wandeling rondje Loenen aan
de Vecht van 9 km met als eindpunt de Poffertjeskraam in Boom en Bosch waar we koffie/thee drinken en
voor de liefhebbers poffertjes eten.
Zondag 28 oktober Verrassend Amsterdam Noord
Themawandeling langs oude en nieuwe gebouwen en huizen in Amsterdam Noord. Langs oude dijken en
verrassende huizen van de Amsterdamse School. Wij lopen 15 km. Start: dvc Buiksloot, Baron de
Coubertinlaan 6, 1034ZK Amsterdam. Inschrijfgeld zonder herinnering € 3,00. Vertrek per auto vanaf OverNoord 09.30 uur. Wil je mee? Geef je vóór donderdag 25 oktober op via de mail. Bij interesse volgt nadere info.
NOVEMBER:
1 november, de 1e donderdag van de maand laten we jullie de mooie plekjes zien in en om
Maarssenbroek.
Vertrek vanaf Over-Noord per auto of fiets om 10.00 uur. Start wandeling in Maarssenbroek vanaf Huize
Bertens 10.30 uur. Hier zijn we na afloop van de wandeling te gast voor de koffie en thee. Leuk idee Sjanny!!!!
Zondag 4 november Stadswandeling Utrecht
Een mooie afwisselende route langs de prachtige singels en mooie parken die Utrecht rijk is. Afstand 12 km.
We wandelen langs de groene parels. net buiten Utrecht maar ook in hartje stad.
Wil je mee? Geef je dan vóór donderdag 1 november op via de mail. Bij interesse volgt nadere info
Zaterdag 17 november herfstwandeling door de Kaapse Bossen
Deze wandeling laat je de mooiste plekken zien van de Kaapse Bossen. Geniet op de uitkijktoren van een
spectaculair uitzicht over de Utrechtse Heuvelrug. Vertrek per auto vanaf Over-Noord 09.30 uur. 2.00 pp. Wil
Geef je vóór donderdag 15 november op via de mail. Bij interesse volgt nadere info
En natuurlijk lopen wij iedere donderdag vanaf Over-Noord onze wekelijkse donderdag Ommetjes.
Vertrek 10.00 uur. Deelname € 2,00 pp incl koffie/thee. (eerste keer gratis)
De routes liggen voor vertrek ter inzage in Over-Noord en worden wekelijks gepubliceerd op Facebook.
Namens de wandelbegeleiding van Ommetje Breukelen
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