NIEUWTJES
17 februari 2018
Woerden
Randstadserie 38 nummer 8 (378)
Afstand: 25 kilometer en 15 kilometer
Startlocatie: Brediushonk, Kievitstraat 40, 3443 BG Woerden
Openbaar Vervoer

Trein: station Woerden
volg pijlen RS 80 tot start

Auto:

A12 richting Gouda/Utrecht
afslag 14 Woerden
N 204 centrum aanhouden

Wandeltocht Woerden Parkoersbouwer Henk Keizer
Wij wandelen vanuit de startlocatie naar de Oude Rijn en volgen het jaagpad richting
Breeveld, waar na ca 4 km bij de brug de 25 km rechtdoor gaat naar Veldwijk en de
15 km afbuigt. De 25 km passeert het monument van het groot treinongeluk bij
Harmelen in 1962 en vervolgen de route naar het stalplein van kasteel de Haar in
Haarzuilen na bijna 11 km, voor de koffiepauze. Vanuit het koetshuis gaan wij via het
Kortjaksepad naar de Hollandse kade waar de 15 km weer op de route van de 25
terugkeert. Na het Oortjespad de brug over naar de horecarust de “Gekeerder Kanis“
na ca 20 km te hebben gewandeld. Vervolgens langs het buurtschap de Mijzijde. De
Mijzijde maakt deel uit van de gemeente Woerden en is gelegen tussen Kamerik en
Woerdense Verlaat. De brug over naar park de Mijzijde en terug naar de startlocatie.

Terugblik Bergambacht

Wij zijn het bij RS 80 niet gewend om over een drassige ondergrond te lopen, maar
wij kwamen er dit keer niet onderuit. De vele regen van de voorbije periode hebben
de uiterwaarden doen onderlopen en maakten de grasdijken, ondanks hun
verharding, toch wat sompig. Onze wandelaars maakten er geen probleem van en
hebben genoten van het prachtige groene hart met zijn molens en weidse uitzichten
over de Krimpener- en Lopikerwaard. Ook het bezoek aan Schoonhoven was voor
velen de moeite waard.

Eerstvolgende wandeling 3 maart
Sassenheim, “rondje Teylingen” .
Starlocatie: RKVV Teijlingen, sportpark de
Roodemolen, Roodemolenweg 8
2171 AX Sassenheim.
Misschien wordt het een vroeg voorjaar en
kunnen wij ook nog van bloeiende
bloembollenvelden genieten. Kijk voor meer
voorinformatie over deze wandeling op onze website voor de foto’s die bij het
voorlopen zijn gemaakt of op de volgende website met de volgende link:
https://www.wandel.nl/wandelagenda/evenement/379e-wandeltocht-rs80-nr.-9sassenheim-2018-03-03.htm

Calamiteiten
Indien u tijdens de wandeling hulp nodig mocht hebben dan is het startbureau tot
16.00 uur bereikbaar onder nummer 06 12515917. 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.
Serie 39: september 2018- 2019
Op maandag 19 februari beginnen wij weer als bestuur met het verkennen van de
routes voor de nieuwe serie welke in september van start gaat. Alle tien de
parkoersbouwers hebben hun route voor het nieuwe seizoen klaar. Met de
beheerders van de start- en horecalocaties dienen afspraken gemaakt te worden, de
routebeschrijvingen worden nog eens kritisch bekeken en op papier gezet. Er wordt
een kenmerkend item gezocht voor het herinneringsplaatje. Indien u op maandag zin
hebt om eens met ons mee te wandelen, meld u dan aan bij de starttafel. Onze
eerste voorloop wandeling begint in Voorschoten ’s morgens om 8.00 uur.

Penningmeester
Wij zoeken nog aanvulling voor ons bestuur. Voor de komende serie zoeken wij naar
een penningmeester. Het is belangrijk dat de financiën van onze stichting goed
beheerd worden. Heeft u enige financiële achtergrond en draagt u RS 80 een goed
hart toe, meld u aan.

