13 januari 2018

Scheveningen
Randstadserie 38 nummer (38)6
Afstand: 25 kilometer en 15 kilometer
Startlocatie:
Startlocatie: Scheveningse Voetbal Vereniging Scheveningen, Laan van Poot 38c,
2566 EC Den Haag.
Openbaar Vervoer
Trein: station Den Haag CS
Bus 24 (richting Kijkduin)
Halte Houtrustweg
Volg RS80 pijlen tot start

Auto:
A12 richting Den Haag
LA richting Scheveningse Haven
S200 tot Houtrustweg
borden RS 80 tot start

Wandeltocht Scheveningen Parkoersbouwer Vincent Pas
1e belangrijke wandel mededeling:
De gemeente Den Haag heeft besloten om in de winter een aantal wandelpaden te
gaan vervangen in de bosjes van Poot en het Westduinpark. Dit zijn de eerste twee
natuurgebieden die wij aandoen. De papieren route zal de originele route laten zien,
volg echter de pijlen, de pijlers zullen op de dag zelf, afhankelijk van de werkzaamheden, van de op papier uitgeschreven route moeten afwijken.
2e belangrijke wandel mededeling:
Aan het eind van de boulevard na de pier worden er momenteel ingrijpende
renovatie werkzaamheden aan de winkels en horecagebouwen verricht. Alle winkels
en horecabedrijven zijn daar nu weg, in de route staat een advies om bij de pier te
gaan rusten. Houd U rekening mee dat er geen commerciële rustmogelijkheid is na
de pier op de boulevard.
Route:
Zoals hier boven vermeld zullen wij na vertrek uit de startlocatie eerst de Bosjes van
Poot aandoen.
De Bosjes van Poot (en de laan van Poot) zijn vernoemd naar de jachtopziener
Willem Poot (1857-1932), die tot in de twintigste eeuw de scepter zwaaide in de
Westduinen voordat het domein werd verkocht aan de gemeente Den Haag. Daarna
zullen we door het Westduinpark slingeren. Na het Westduinpark lopen we richting
en langs de Scheveningse haven. (wiki weetje: de zeehaven was pas in 1903 in
gebruik genomen tot die tijd landden de schepen op het strand van Scheveningen).
Na de Haven gaan we in de richting van de boulevard en komen onderweg nog langs
het monument voor de landing van Koning Willem I op het strand van Scheveningen.

Op de Boulevard gaan de wandelaars van de 15 en 25 km-route ter hoogte van het
Kurhaus voor het eerst uit elkaar, de 15 km-route gaat om het Kurhaus heen om aan
de andere kant weer met de 25 km te worden herenigd. De 25 km-route gaat door tot
het eind van de boulevard en gaat dan een klein stukje door Meijendel /
Oostduinpark. Daarna gaan we terug in de richting van het Kurhaus, om daar weer
met de 15 km samen op te lopen tot net voor het Westbroekpark, hier gaat de 15 km
in de richting van de Scheveningse bosjes.
De 25 km loopt door het Westbroekpark, in de zomer is het rosarium een bezoek
waard. Er staan hier vele rozenstruiken in bloei. Na het Westbroekpark gaat de
wandeling een klein stukje door de stad om naar de Nieuwe Scheveningse Bosjes te
gaan. Na de Scheveningse Bosjes lopen we langs de Scheveningse gevangenis in
de richting van de Waalsdorpervlakte, Vlak voor de Waalsdorpervlakte lopen we links
door de groenstrook. Wij komen uit bij het internationaal Strafhof, daar gaan we
omheen, om daarna weer een stukje stad mee te pakken. Hierna gaan we door het
Sint Hubertuspark richting Madurodam, Even verderop bij Madurodam hebben wij bij
tennis vereniging Thor de Bataaf onze tweede rust.
Na de rust lopen we weer langs Madurodam naar de Scheveningse bosjes, daar
zullen we de 15 km-route weer tegenkomen om dan samen naar de startlocatie terug
te lopen. Maar niet voordat wij alsnog een mooie slinger door de Scheveningse
bosjes hebben gemaakt. Wij komen nog langs de Berlage Kerk, die op dit moment
een herbestemming krijgt. Om via een aantal groenstroken weer bij onze startlocatie
aan te komen.
Terugblik Bleiswijk
Het was al weer een aantal jaren geleden dat wij in deze omgeving hebben gelopen.
Een nieuwe startlocatie gaf weer nieuwe mogelijkheden voor een leuke wandeling
langs de Rotte(meren). Een mooie afsluiting van 2017 voor RS 80 waarbij wij kunnen
terugzien op een mooi wandeljaar waarbij wij, gezien de reacties, met name de
parkoersbouwers kunnen complimenteren met de door hun gekozen routes.
Eerstvolgende wandeling 27 januari Bergambacht ook 15 km.
Starlocatie: Zalencentrum De Waard, Meidoornstraat 7, 2861 VJ Bergambacht
Calamiteiten
Indien u tijdens de wandeling hulp nodig mocht hebben dan is het startbureau tot
16.00 uur bereikbaar onder nummer 06 1251 5917. In noodsituaties bel 112.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de door RS 80 georganiseerde wandeltochten geschiedt op eigen
risico. Het bestuur noch de bestuursleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor
het overkomen of veroorzaken van ongevallen, evenmin voor beschadiging of
vermissing van eigendommen. Indien voor een deelnemer medische en/of
ambulancehulp moet worden ingeroepen, zijn de daaraan verbonden kosten voor
rekening van de betrokkene.

De Nieuwjaarswens van RS 80
Probeer om dit jaar niets voor te nemen
Want dat kan zorgen voor problemen
Geniet gewoon van elke dag
Die je tegemoet komen mag
Vreugde, liefde en een goede gezondheid
Dat is een zekere wijsheid
Die we iedereen willen toewensen

Vacature bestuur
Cok Roesen heeft te kennen gegeven aan het eind van deze winterserie het
penningmeesterschap te willen overdragen. Wij zijn op zoek naar iemand die deze
functie van Cok zou willen overnemen. Voor informatie kunt u bij de andere
bestuursleden terecht. Meld u aan als u denkt daar enige interesse voor te hebben.

