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De Nieuwsbrief is uitgave van BoTu Wandelen waarin
ervaringen van wandelaars van BoTu Wandelen worden
weergegeven en waar activiteiten worden aangekondigd. De
Nieuwsbrief is voor leden van BoTu Wandelen, vrijwilligers,
deelnemers Midweekse Tochten van BoTu Wandelen en voor
andere belangstellenden.
Redactie: secretaris. Het wordt op prijs gesteld als wandelaars
een bijdrage leveren in de vorm van tekst en/of foto’s.

Programma BoTu Wandelen

Midweekse-Tocht in/bij Zuidelijk Randpark

Zondagen, 6 februari en 6 maart.
WINTERSERIE van de Rotterdamse Wandelvereniging (RWV) in
en bij het Kralingsebos. Afstanden 5 – 10 en 15 km.
Gewijzigde startlocatie: Prinses Beatrixlaan 499. QR code
verplicht. Ga naar de website “Programma Rotterdamse
Wandelsportvereniging” voor inschrijving en bijzonderheden.

Woensdag 22 december
We maken vandaag een nieuwe BoTu wandeling, die op zondag
19 december door Jaap is voorgelopen. We tellen slechts een
klein aantal deelnemers dat bij metrostation Slinge klaar staat
om aan de tocht te beginnen, namelijk Ineke, Jaap, John en Wil.

Woensdag 12 januari: Midweekse-Tocht in/bij Delfshaven.
Deze keer is tocht nr 8 aan de beurt. Een tocht vanuit de Bolder
via o.a. Spangen. De tocht telt ca 7,0 km. Het is de 86e
woensdagtocht van BoTu Wandelen. Start om 9.00 uur.
Zondag 16 januari: Maandelijkse zondagtocht vanuit de Bolder.
Dick van Wageningen begeleid de tochten op basis van een
routebeschrijving met kaartje. De tochten hebben een lengte van
ca 15 km en beginnen om 10.00 uur. Deze keer lopen we door
Schiedam.
Vooraf aanmelden (voor 10 januari) via e-mailadres
nieuwsbrief@botuwandelen.nl of 06-22306394.
Woensdag 26 januari: Midweekse-Tocht bij de buren. Deze
keer staat tocht nr 1 op het programma, de tocht in Kralingen.
De tocht heeft een lengte van 7.0 km en begint om 09.30 uur bij
de tramhalte Woudestein van lijn 21. Start op het voetpad bij het
Voetbalstadion Excelsior. Aanvang wandeling: 09:30 uur. Finish
metrostation Oostplein.
.
Verder: Wandelaars van BoTu Wandelen maken ook onderling afspraken
over tochten die in het weekeind worden gelopen. Onderlinge
communicatie veelal via WhatsApp.

Het is erg fris, maar het belooft een mooie ochtend te worden.
Via Zuidwijk lopen we het Zuidelijk Randpark in. Het is erg rustig
op de paden, de nabijgelegen A15 zorgt wel voor enig rumoer.
Door groene woonbuurten komen we in het Zuiderpark. De
finish is in het metrostation Zuidplein, dat we via het
winkelcentrum, na 7,4 km, bereiken.

Andere tochten
John en Wil lopen wekelijks meerdere tochten. Gedurende het
jaar 2021 heeft Wil 130 tochten gelopen met een totale lengte
van 2194 km.
John komt met 94 tochten op een afstand van 1663 km.
Complimenten!

