
 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zondag tocht Schiedam 

           16 januari 2022 

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. 

Nieuwsbrief@botuwandelen.nl
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Midweekse-Tocht in Delfshaven 
Woensdag 12 januari 
We maken vandaag tocht nr. 8 van de 13 tochten die we in 
Delfshaven hebben uitgezet. De laatste keer dat we deze tocht 
liepen was in maart 2020. We tellen 8 deelnemers, namelijk: 
Froukje, Greta, Hennie, Ineke, Jaap, John, Trees en Wil. Het is 
een mistige maar wel gezellige wandeling, waarbij we ook een 
keer voor de geopende Lage Erfbrug staan te wachten. Na 7 km, 
bereiken  we weer de Bolder.  

Zondagtocht Schiedam 
Zondag 16 januari  
Christien liet het volgende weten: Vandaag hebben we met een 
grote club een BoTu tocht gelopen. Vanaf de Bolder, naar en in 
Schiedam. Deelnemers: Christien, Dick, Dien, Jan, John, Joke, 
Nel. Peter en Wil. We hadden goed weer, soms een frisse wind 
bij het water. Het was leuk elkaar weer de zien. We hebben 16,7 
km gelopen. 

Tegenvaller: Kort daarna bleek helaas dat corona had 
toegeslagen. Zowel Ankie, Christien, Dick en Wil bleken positief 
getest. Gelukkig hadden Dick en Wil helemaal geen last en met 
Ankie en Christien gaat het nu weer goed. Wij wensen hen 
spoedig volledig beterschap toe. 
   

  
  

Programma BoTu Wandelen 
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 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. 

Woensdag 9 februari: Midweekse-Tocht in/bij Delfshaven. 
Deze keer is tocht nr 9 aan de beurt. Een tocht vanuit de Bolder 

via o.a. Oud Mathenesse. De tocht telt ca 7,0 km. Start om 9.00 
uur.  

Zondag 20 februari:  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.  
Vooraf aanmelden (voor 18 februari) via e-mailadres 
nieuwsbrief@botuwandelen.nl  of 06-22306394. 

Woensdag 23 februari: Midweekse-Tocht bij de buren. Deze 
keer staat tocht nr 2 op het programma, de tocht in Hillegersberg. 
De tocht heeft een lengte van 7.0 km en begint om 09.30 uur bij 
eindpunt lijn 4, Burgemeester van Kempensingel/Molenlaan. 
Aanvang wandeling: 09:30 uur. Finish weer bij eindpunt lijn 4. 
Opmerking: Wegens werkzaamheden op de Schiedamseweg rijdt 
tram 4 dit jaar niet vanaf Marconiplein, maar van 
Heemraadsplein. Voor lijn 8 is er niets gewijzigd. 
. 

Verder: Wandelaars van BoTu Wandelen maken ook onderling afspraken 

over tochten die in het weekeind worden gelopen. Onderlinge 

communicatie veelal via WhatsApp. 

 


