Beste medepelgrims,

15-03-2017

Dit jaar vinden de voorjaarswandeling en –fietstocht plaats op 22 april. Iets later
dan u gewend bent maar dat heeft alles te maken met de bestemming. We gaan
weer naar Goeree-Overflakkee waar Han Verkaart en Dik Versteeg twee mooie
routes hebben uitgezet.
Het programma ziet er als volgt uit:
Fietsers en wandelaars komen bijeen vanaf 9.30 bij het Patronaatsgebouw,
Langeweg 52 te Middelharnis. Het gebouw ligt links achter de R.K-kerk. We
worden ontvangen met koffie met plaatselijke traktatie voor rekening van het
Genootschap.
Een bollenteler zal ons het een en ander vertellen over de teelt van bloembollen
op dit mooie stukje Zuid-Holland, aanvang 10.15.
Wandelaars en fietsers vertrekken om 10.30 uur.






De wandeling wordt begeleid door Han Verkaart waarbij de route door
dorpen en over geasfalteerde dijken loopt. We lopen door het dorp en
langs bollenvelden, polders en een struikrijk gebied terug naar
Middelharnis (aankomst ongeveer 15.00) waar namens het Genootschap
soep, broodjes een drankje en knabbeltjes klaar staan. Totale afstand is
15 à 17 km. Onderweg geen restaurant dus alle eten en drinken zelf
meenemen.
De fietsers worden begeleid door Dik Versteeg. De fietsroute gaat
voornamelijk door duingebied. De afstand bedraagt ongeveer 55 km, het
wordt een stevig tochtje!! Ook hier geldt: zelf eten en drinken
meenemen.
Na afloop van wandeling en fietstocht vindt het officiële afscheid plaats
van Aart en Mieke Ligthart die het Genootschap en dan met name de regio
Rotterdam zo trouw gediend hebben.

Hoe komen we in Middelharnis?
OV – bushalte Zuidplein bus 436 van Conexxion richting Ouddorop, perron A.
Bustijden: vertrek 8.37, aankomst Middelharnis Centrum 9.31 of vertrek 9.07
aankomst Middelharnis 10.01 Vanaf bushalte langs Rabobank lopen en bij
Kruidvat linksaf Langeweg op.
Met de auto: bij Rotterdam Vaanplein de A29 kiezen richting Zierikzee, door
Heinenoordtunnel, niet afslaan, na brug over Haringvliet rechtsaf richting
Middelharnis (N59). Na ca. 15 km bij ANWB-bord Middelharnis rechtsaf, N215. Je
komt al op de Langeweg Middelharnis in. Rechtdoor, na 3 rotondes en 300 meter
aan de rechterkant. Parkeren op terrein oude Rabobank (is nu een medisch
centrum) of even doorrijden en bij eerste straat rechts is een parkeerterreintje.
Postcode voor de tomtom: Langeweg 52, 3241KA Middelharnis.
De bus terug gaat om:




16.28 vanaf Middelharnis Centrum
16.58 en
17.28 en zo verder steeds om het half uur.

Aanmelden met vermelding van wandelen of fietsen en het aantal deelnemers
vóór 14 april bij jacobrdam@kpnmail.nl
Natuurlijk is het ook mogelijk om alleen bij het officiële afscheid aanwezig te zijn.
Vermeld dat alsjeblieft bij je aanmelding.

Na aanmelding krijg je een bevestiging.
Nieuws:




De oproep van voorzitter Joost Bol voor nieuwe leden van de
regiocommissie heeft geleid tot de aanmelding van 3 nieuwe leden die
zeer gemotiveerd zijn.
De kennismakingsgesprekken vinden in maart plaats en we hopen de
nieuwe leden dan ook op 22 april aan u voor te stellen.

Hartelijke groet namens Aart en Mieke Ligthart, Han Verkaart en Dik Versteeg,

Marjan Blümer

