Uitnodiging regiowandeling Utrecht/Rivierenland Nederlands Genootschap van Sint Jacob
Beste Santiago wandelaars,
In april zijn we op 4 zaterdagen van Vianen naar Utrecht gewandeld in het kader van de Camino aan het Wad. Nu is
dan de najaarswandeling weer aan de beurt. Wij, Boudewijn Haverkorn, Carla de Boer, Elly Euverman en Elisabeth
Le Belle, hebben een mooie wandeling bedacht en nodigen jullie uit om deze op 3 november met ons mee te
wandelen. Dit keer is Rhenen met de Grebbeberg en de uiterwaarden aan de beurt, waar je bij de Koningstafel ver
over de Betuwe uitkijkt met de Blauwe Kamer aan je voeten. Een pittige wandeling, maar voor iedereen wel te doen.
Het is een culturele landschapswandeling van ca. 15 km, die zeker weer net zo mooi wordt als de vorige wandelingen
in onze regio. Was u daar niet bij…dan was dat een misser en kunnen wij u aanbevelen om nu zeker deel te nemen.
Laat u verrassen.

Om 10:00 uur starten we traditiegetrouw met koffie met wat lekkers bij brasserie Van Toor aan de Molenstraat 2 in
Rhenen, 1000 m gelegen vanaf het NS station Rhenen. Bij dit NS station is een parkeerplaats tegenover het station
aan de zuidzijde. Hier kunt u overigens gratis parkeren.

Om 10:30 uur gaan we op pad, richting Grebbeberg en bij de Koningstafel met vergezichten in het Rivierenland.
Onderweg steken we met het pontje de Rijn over naar Opheusden, waar we lunchen bij het Veerhuis, wat voor eigen
rekening is. Na de lunch blijven we nog even in de Blauwe Kamer om bij de vogelspotplaats ons even te vergapen
aan de geweldig serene natuur.

Dan weer terug naar de Grebbeberg waar de bossen eeuwig zingen en waar wij achter de dierentuin langslopen. We
eindigen tenslotte bij Steakhouse Cunera, Grebbeweg 1, in Rhenen waar we al dan niet nagenieten en bijkomen van
de wandeling met een extra café St. Jacques.
In verband met de afspraken bij de horeca is het wel gewenst om uiterlijk 31 oktober aan Elisabeth Le Belle
(elisabeth.le.belle@gmail.com] Tel: 06 - 55332260 door te geven of u deelneemt aan deze wandeling.
Wij kijken er naar uit om u te ontmoeten.
Boudewijn, Carla, Ellie en Elisabeth

