
BoTu Wandelen Rotterdam

Weekbericht 2020, week 30

Colofon

Gewandeld werd op/door BoTu wandelen:

Weekbericht is een interne 

publicatie van de wandelafdeling 

van Wijk- en Speeltuinvereniging 

Bospolder-Tussendijken.

Tekstbijdragen en foto s zijn 

welkom via: wandelen@botu.nl

Redactie: Jaap Piena.

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. 

>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)

Deze week in juli is voor vele 

wandelaars altijd de week van het 

jaar: de 4daagse Nijmegen. Nu deze 

is vervallen bestaat de mogelijkheid 

aan een alternatieve vorm, vanaf 

huis of anders, mee te doen. Op een 

app worden de route en gelopen km s 

bijgehouden. Ook van BoTu Wande-

len zijn er enige wandelaars die daar 

aan mee doen: succes toegewenst!

Dit weekeind werd weer gewandeld 

vanaf de Bolder. Een nieuwe tocht 

werd gemaakt die over de 

Willemsbrug en Erasmusbrug leidde. 

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

Dinsdag 14 juli: Hillegersberg: Peter, Ilse met zoon en 

schoondochter (5 km)

Woensdag 15 juli: Hillegersberg/Schiebroek: Peter en Ilse

(10,5 km) voorbereiding op alternatieve 4daagse

Zondag 19 juli, BoTu, Bolder, 2 bruggentocht: Gert-Jan, 

John, Nel, Peter, Shirley en Jaap (15,8 km)

Voor zover bekend gingen geen andere wandelaars op pad.

jaarprogramma opgeschort
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BoTu wandelprogramma:

.

Zondag 19 juli, de 2 

Bruggentocht Rotterdam 
Het was wederom een verrukkelijke 

wandeldag vanuit de Bolder. Via het 

Museumpark naar de Wijnhaven, 

waar we een drijvende Whirlpool op 

stoom langs zagen varen. Langs de 

Oude haven, over de Willemsbrug en 

een rondje Noordereiland. Bij de Vijf 

Werelddelen gingen we op het terras 

van restaurant Okay aan de koffie. 

Terug over de Erasmusbrug en langs 

de Maas naar Oud Delfshaven. Was 

een aardige route.Programma (eigen 

tochten): Woensdag 22 juli: 

Midweekse tocht Ommoord (ca 7 

km), start metrostation Romeynshof 

om 09.30 uur. 

 

Your Challenge 24-10-

2020, wandelmarathon  
De Rotterdam-marathon en ook 

dit evenement zijn vanwege de 

coronacrisis vervallen. Het uitstel 

heeft dus geen positief effect 

gehad. Tot dusver hebben onze 

deelnemers 2599 km gelopen. 

Ons bestuur denkt na over een 

manier hier een afronding aan te 

geven. 

Dinsdag 21 t/m Vrijdag 24 juli: alternatieve 4 daagse.

Woensdag 22 juli: BoTu Midweekse tocht, Ommoord, start 

Metrostation Romeynshof om 9.30 uur. Afstand 7,1 km. 

Zondag 26 juli: BoTu, Bruggen-wandel-loop, start in wijk

Feijenoord. Afstand 15 km. Meld je aan om startpunt te 

vernemen. Starttijd 11.00 uur. 

varende hot tub


