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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, vliegveld, 12 juli 2020

Weekbericht 2020, week 29
Gewandeld werd op/door

BoTu wandelen:

Woensdag 8 juli: BoTu, Bolder, Midweekse tocht (nr 11):
Hennie, Trees en Jaap (5,4 km)
Zondag 12 juli, BoTu, Bolder, Oud Overschie en vliegveld:
Diny, Gerda, Gert-Jan, Leen, Nel, Peter, Shirley en Jaap
(17,4 km)
Voor zover bekend gingen geen andere wandelaars op pad.

Ook
dit
weekeind
werd
weer
gewandeld vanaf de Bolder. Een
nieuwe tocht werd gemaakt die langs
het vliegveld leidde.
Eerder hadden we op woensdag 8 juli
onze Midweekse tocht.
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

BoTu wandelprogramma:
jaarprogramma opgeschort

>Iedere 4e woensdag van de
maand: Midweekse tocht bij de
buren (start bij metrostation of
tramhalte) 22 juli: Ommoord
>21 juli, bestuursvergadering
>Zaterdag 3 oktober: Hartstocht
meelopen met Chantal van Walsum
Meld je aan!! (zie mail Marcel)
en ONDER VOORBEHOUD:
>Zaterdag 24 oktober: Your
Challenge (wandelmarathon)

Woensdag 8 juli
We waren vandaag maar met drie,
wat een schril contrast met net voor
de coronacrisis toen we met 17
wandelaars liepen! Misschien dat de
regen
deelnemers
weg
hield.
Desondanks
hadden
we
een
gezellige ochtend.

Hartstocht op 3 oktober
Onlangs
kreeg
Chantal
van
Walsum hartproblemen. Dit is
uiteraard hard binnengekomen bij
een ieder van ons en zeker bij
Chantal en haar familie. Inmiddels
gaat het goed en verloopt het
herstel prima. Chantal heeft gezien
wat de Hartstichting allemaal doet
en een van deze dingen is het
organiseren van de hartstocht
(sponsering). Chantal gaat deze
wandelen (11 km). Chantal liet
weten het heel erg tof te vinden
als wij hieraan mee doen.
Marcel heeft onze wandelaars een
brief gestuurd. Gemist?...laat het
even weten, wil je meedoen geef
het
even
door,
dan
volgt
informatie.

Zondag 12 juli, tocht langs
het vliegveld Rotterdam
we zien ze vliegen
We zijn met acht als we iets over 11
uur vanuit de Bolder op pad gaan.
Een nieuwe tocht is uitgezet van
15,4 km.
Over het pad langs de Schie stappen
we naar de Hooge Brug in het oude
deel van Overschie. Dwars door het
dorp
lopen
we
door
een
natuurgebied naar het vliegveld.
.
Voor de koffie kiezen we de
Brasserie Vliegveld Waalhaven. Dat
is een replica van het gebouw dat op
het vooroorlogse vliegveld Waalhaven stond.
Na enig zoeken maar gevraagd aan
een voorbijganger. Dat valt tegen we
hebben enkele kilometers te lopen
langs het vliegveld, bijna aan het
eind van de startbaan vinden we de
Brasserie. Met wat passen en meten
wordt ruimte voor ons geschapen op
het terras.
We nemen verschillende drankjes
maar het
hapje
is vooral een
heerlijk stuk appeltaart.
Terug lopen naar het punt waar we
de route verlieten kost te veel tijd,
we zoeken een kortsluitroute naar
een punt enige kilometers verder, op
de route. Via Park Zestienhoven
bereiken we weer de stad, bij het
Vroesenpark.
Na
de
dierentuin
De rest volgt de route, de hele Heemraadsingel, Oud
splitsen we ons op, een deel loopt
Delfshaven en het Dakpark. De eerste groep is al binnen
hier vandaan rechtstreeks naar de
als de rest arriveert. De afstand is uitgekomen op 16 en
Bolder.
17,4 km. Komende zondag weer een nieuwe tocht vanuit
de Bolder, start 11 uur.
<<< zie vervolg

Clubhuis de Bolder, Zeilmakersstraat 59 3025 NV Rotterdam.
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BoTu Wandelen Rotterdam
...en verder Rotterdam op 12 juli 2020

...het platform...
...Brasserie Vliegveld Waalhaven,
achterzijde, met zicht op de startbaan...
...de Grote Kerk Overschie...

...een van de vele bruggen in het Park
Zestienhoven...

...altijd wat te
beleven in het
Vroesenpark...

