BUSWANDELTOCHTEN 2019
De inschrijfkosten per tocht bedragen voor een DLL lid € 18,00.
Dat is de prijs voor de bus én de inschrijfkosten voor de wandeling.
Aanmeldingen uitsluitend bij Dick Koning ( zie onderstaand emailadres)
Opgave voor deelname d.m.v. alleen een betaling is niet toegestaan
Het inschrijfgeld dient minimaal 2 weken voor vertrek op de bankrekening te staan.
Rekeningnummer NL31 INGB 0000 9052 48
t.n.v.W.S.V. De Laatste Loodjes Zaandam
onder vermelding van de naam van de tocht en naam van de deelnemer.
Vertrektijden van de bus voor alle dagen:
08.00 uur Krommenie – Remise; 08.05 uur Wormerveer – station; 08.10 uur Zaandijk
station; 08.15 uur Koog aan de Zaan – station; 08.20 uur Zaandam – station; 08.30 uur
Zaandam Kogerveld – station.
Vertrektijd terugreis uiterlijk 15.45 uur.
Voortaan geldt voor alle opstapplaatsen: aanwezig plm.10 /15 minuten voor opstaptijd
Maak je keuze en meld je aan bij
algemenezaken@wsvdelaatsteloodjes.nl

1e BUSWANDELTOCHT
15e Schuiteman Accountants Wandelfestijn
Zaterdag 18 mei 2019
Startplaats is kerkelijk centrum Bethabara,
van den Berglaan 79, 3781 GE in Voorthuizen.
Afstanden die je kunt lopen zijn: 5 – 10 – 15 km
Als herinnering doosje met 6 eitjes en een pannenkoek
Elk jaar is de opbrengst van ons wandelfestijn bestemd
voor regionale goede doelen.
Voorthuizen is een toeristisch dorp, gelegen aan de rand van de Veluwe. Ten oosten van het
dorp, langs de Oude Rijksweg (thans Apeldoornsestraat), is er een hoge concentratie
van campings. Ten zuidoosten, aan de A1, ligt het recreatiegebied Zeumeren, dat per jaar
zo'n 400.000 bezoekers trekt. Bij Voorthuizen zijn verschillende bossen, zoals
het Wilbrinkbos en Boeschoten, heideterreinen, zoals de Appelse heide, en plassen, zoals
het recreatiegebied Zeumeren. De natuur rond Voorthuizen herbergt niet alleen zeldzame
dieren zoals ijsvogels, dassen, hazelwormen en adders, maar ook zeldzame planten zoals
de klokjesgentiaan en de zonnedauw. info@wandelactiviteiten.nl

2e BUSWANDELTOCHT

ZATERDAG 6 JULI
Startlocatie
Fort aan de Buurtsteeg
Buursteeg 2
3927 EJ Renswoude (UT
Afstand die je kunt lopen is: 15 km

3e BUSWANDELTOCHT

Wsv.Des-Uchelen
Startlocatie:
Dorpshuis De Brink
Hoofdweg 5
7371 AC Loenen
Afstanden die je kunt lopen zijn: 7 – 12 – 15 km

4e BUSWANDELTOCHT
58e Herfstkleuren Wandeltocht Epe Zaterdag 5 Oktober
Kampeerboerderij De Berghoeve
Veenweg 9
8162 RJ Epe
Afstanden die je kunt lopen zijn: 5-10-15-20 km
Tijdens deze tocht kunt u genieten van de prachtige herfstkleuren in de bossen van Epe. Alle
routes zijn duidelijk gemarkeerd. Op de startlocatie zijn diverse activiteiten.
Op een prachtige locatie, gelegen aan de bosrand van Epe/Wissel, vrij van het verkeer ligt
de Kampeerboerderij "De Berghoeve", welke beide dagen weer als start- & finish locatie zal
fungeren voor de Veluwe Herfstkleurentocht. De uitgezette routes gaan afhankelijk van de te
lopen afstand door prachtige bossen, heidevelden, natuurgebieden, gelegen op de
landgoederen Welna, Tongeren en “Het Geldersch Landschap”. De omgeving rond de
startplaats is zo mooi dat er ook nu gekozen is om alle rustplaatsen bij de start- &
finishlocatie te houden. Er worden een drietal lussen uitgezet van 10 km en twee lussen van
5km. De routes zijn gemarkeerd met gekleurde bordjes, rood betekent rechtsaf, geel linksaf
en wit rechtdoor. Verder krijgt u een beknopte routebeschrijving mee. Op splitsingen van
afstanden treft u duidelijke borden aan.

