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Agenda
>Iedere zondag, wandeling vanaf
de Bolder. Start 11.00 uur.
>Iedere 2e woensdag van de
maand: Midweekse tocht vanaf de
Bolder van ca 7 km. Start 09.00
uur.

Rotterdam, Ring Centrum, 5 juli 2020

Weekbericht 2020, week 28
Gewandeld werd op/door

BoTu wandelen:

Zondag 5 juli, BoTu, Bolder, Centrum Ring: Christien, Diny,
Gert-Jan, Peter, Shirley en Jaap (14,5 km)
Maandag 6 juli, Hillegersberg, Schiebroek en Liskwartier:
Ilse en Peter (5,6 km)

Ook
dit
weekeind
werd
weer
gewandeld vanaf de Bolder. Een
nieuwe tocht werd gemaakt die
globaal rond het centrum van de stad
was uitgezet.
Als je een wandeling maakt wordt
informatie op prijs gesteld, waar
welke route en welke afstand en door
wie?
wandelen@botu.nl of 06-22306394

Voor zover bekend gingen geen andere wandelaars op pad.

BoTu wandelprogramma:
jaarprogramma opgeschort

>Iedere 4e woensdag van de
maand: Midweekse tocht bij de
buren (start bij metrostation of
tramhalte) 22 juli: Ommoord

Zondag 5 juli, tocht rond
centrum Rotterdam
Tot onze verrassing hadden we deze
keer 2 nieuwe wandelaars aan de
start. Shirley en Gert-Jan. Shirley
kunnen we eigenlijk niet nieuw
noemen omdat zij lid is en al jaren
geleden regelmatig mee liep. Ze is
voornemens weer te gaan wandelen.
Voor Gert-Jan is het een nieuwe
bezigheid, heeft wel aan hardlopen
gedaan.

<21 juli, bestuursvergadering
en ONDER VOORBEHOUD
>Zaterdag 24 oktober: Your
Challenge (wandelmarathon)

Maandag 6 juli
Ilse en Peter maakten een rondje
Hillegersberg, Schiebroek en Liskwartier. Ze schreven 5,6 km bij.
.

Clubhuis de Bolder, Zeilmakersstraat 59 3025 NV Rotterdam.

- www.botu.nl -

Vanaf
de
Bolder
naar
Roel
Langerakpark,
langs
het
Noorderkanaal,
Vroesenpark
en
Bergpolder. Op het terras van het
gezellige Brasserie Tines gaan we
aan de koffie en heerlijke taart.
Hoort er nu eenmaal bij. Via de
Agniesebuurt en Crooswijk lopen we
via
het
Oostplein
naar
het
Wijnhavengebied.
De
Witte
de
Withstraat is afgesloten voor verkeer
en staat vol met terrasjes. De bouw
van het spiegelpaleis, het depot van
museum Boijmans, schiet al flink op.
Via de Nieuwe Binnenweg lopen we
terug naar 'onze buurt' en praten
nog even na in de Bolder.

Fb BoTu Wandelen Rotterdam

BoTu Wandelen Rotterdam
...en verder Rotterdam op 5 juli 2020
...de
historische
werf Konings
Poort...

...het Witte Huis, toch een beetje weggestopt...

...bootje varen voor de kinderen, midden in de stad...
...het depot van Boijmans, een nieuw Rotterdams
hoogtepunt in wording...

...de waterval van het Dakpark,
bijna thuis ...

...een klein stukje
extra...

