Afdeling Leiden

Woensdag 28 februari 2018
Duinenwandeling Wassenaar-Noordwijk 18 Km.
Verzamelen 09:00 uur voorzijde Centraal Station Leiden waarna we om 09:15 Bus 43 nemen naar ons
startpunt aan de Wittenburgerweg waar we om 09:50 aankomen. Vanaf Noordwijk gaan we met bus 20
terug naar Leiden Centraal.
Begeleiding wandeling Rien Rijk en Hetty de Vrijer.
Voor informatie: telefoon 071-5221936 en 06-38718099 of mail: rienrijk@gmail.com. .

Vrijdag 2 maart 2018
Café-avond
Op deze avond verzamelen we weer in het cultuurcentrum Sijthoff aan de Doezastraat 1b te Leiden.
Naast de gelegenheid om elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen over de gehouden
wandelingen hebben we deze avond George van der Peet uitgenodigd die een lezing komt houden over
het Hannekemaaierspad en de historie die aan de totstandkoming van dit pad vooraf ging. De
hannekemaaiers waren seizoenarbeiders uit Duitsland die van de zeventiende tot en met de
negentiende eeuw langs diverse wegen naar Nederland liepen. De door hen gevolgde routes en hun
levenswijze zijn in kaart gebracht en daaruit is het langeafstandspad Het Hannekemaaierspad tot stand
gekomen.
De zaal is open vanaf 19:30 uur en de lezing start om 20:00 uur.
Entreegeld bedraagt voor leden 2 Euro en voor niet-leden 3,50 Euro.

Zondag 11 maart 2018
Grebbelinie en Gelderse Vallei (20 km). Wilma en Angenies
Verzamelen om 8.45 uur in de hal van het Centraal Station Leiden. Vertrek om 8.52 uur vanaf spoor 1
naar Utrecht. Daar vertrekt om 9.55 uur op spoor 19 de trein (ri. Nijmegen) naar Veenendaal-De Klomp.
Aankomst 10.14 uur.
Begeleiding Angenies Posthumus en Wilma de Ruijter. Tel. 071 – 5146259 en 06- 2606 7267 (alleen op
de wandeldag)

Woensdag 28 maart 2018
Trage Tocht door Het Twiske 15 Km.
We verzamelen om 08:50 uur in de hal van het Centraal Station te Leiden en gaan met de sprinter van
09:08 uur naar Amsterdam Centraal. Daar lopen we snel naar het busstation om bus 319 te halen die
om 09:53 naar Landsmeer vertrekt. In Landsmeer stappen we in het centrum uit en lopen door het dorp
naar het natuurgebied Het Twiske. .
Begeleiding Rien Rijk en Ruud Dresmé.
Voor informatie telefoonnummer 071-5221936 of 06-38718099 eventueel ook e-mail
rienrijk@gmail.com.

