
 

 

 

  

Wandelnieuws Wandelcafe Leiden 
 

Wandelingen van 3 oktober tot  7 november 2018 

 

Woensdag 3 oktober 2018 
Door een feestvierend Leiden  10 Km 
 

Verzamelen om 09:50 uur in de hal aan de voorzijde van het Centraal Station van Leiden en starten om 

10:00 uur vanaf dat punt met de wandeling. 

Op deze wandeling is Rien Rijk de begeleider en gids. Hij is voor informatie te bereiken op de 

 telefoonnummers 071-5221936 en 06-38718099 of via zijn mailadres: rienrijk@gmail.com 

 

Vrijdag 12 oktober 2018 café-avond   

Thema Olavspad. 
Het wandelcafe Leiden nodigt u uit voor een bijeenkomst in het cultuurcentrum Sijthoff in Leiden. Wij 

willen u weer de gelegenheid bieden om andere wandelaars  te ontmoeten en samen ervaringen uit te 

wisselen. Ook deze avond hebben we een inleider kunnen vinden om een lezing te verzorgen. Ria 

Warmerdam een ervaren wandelaarster laat u kennis maken met het St.Olavspad in Zweden.  

 

“Het St. Olavspad door dwars door Zweden, begint aan de oostkust bij Sundsvall en loopt in een min of meer 

rechte lijn naar de grens met Noorwegen. De pelgrim volgt het laatste oorlogspad van Olav Haraldsson die in 

1030 viel in de slag bij Stiklestad. Je vervolgt over de oude handelsroutes tussen de twee landen door de 

bergen naar Trondheim. Officieel 564 km lang, maar in de werkelijkheid ca. 580 km.”  

 

Vanaf 19:30 uur bent u welkom. We starten om 20:00 uur. Het adres van cultureel centrum Sijthoff is 

Doezastraat 1b te Leiden.  Entreekosten: Nivon Leden gratis Euro en niet-leden  3,50 Euro. 

 

Zondag 14 oktober 2018 Leersumse Veld en Amerongsche Berg. 22 of 15 

km.Boswandeling met (hopelijk) volop herfstkleuren. We volgen het Trekvogelpad van Leersum naar 

het Leersumse Veld, verder naar het Zuilensteinse Bos. Een heuse berg staat op het programma van 

wel 68,9 m hoog, de Amerongsche Berg. Dan langs het Egelmeer naar station Veenendaal-west. Na ca. 

13 km is er een horecapauze. Vandaar is het mogelijk om naar Amerongen te lopen, 2 km, en daar bus 

50 te nemen. 

Verzamelen station Leiden Centraal om 8.45. Vertrek 8.52 naar Utrecht CS. Om 9.42 vanaf platform C4 
Syntus bus 50 naar Leersum. A 10.33 
Begeleiding: Angenies Posthumus en Wilma de Ruijter, tel. 071 - 5890535 en 06 – 498300969 (alleen 
op dag van de wandeling). 
 

Woensdag 24 oktober 2018  
Wandeling bij Overveen, Duinen en parken 15 km.              
 
  Vanaf station Overveen wandelen we via Duinvliet naar park Elswout,  waar hopelijk mooie 
herfstkleuren te zien zijn. Elswout werd in de 17e eeuw aangelegd. Het park veranderde steeds 
van uiterlijk: met de mode mee! In de 18e eeuw kreeg Elswout een nieuwe eigenaar en ook een 
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nieuw uiterlijk: Engelse landschapsstijl. Van Elswout lopen we naar Kraantje lek – hier gaan we 
de duinen in. Via Middenduin en Brouwerskolk lopen we weer naar station Overveen.  
 
Verzamelen: Leiden CS 9.10 uur. Vertrek: Leiden CS 9.20 richting Haarlem, daar overstap naar 
Overveen. Start wandeling 9.49 uur. Begeleiding Ruud Dresmé 06-42892249 en Hetty de Vrijer 
071-5615024 en 06-28357430 (06 alleen op wandeldag). 

 
Zaterdag 27 Oktober 2018  10 Km 
Nacht van de nacht 

   
Nachtwandeling Duingebied Berkheide Katwijk  . 
Op deze wandeling in het duingebied zuidelijk van Katwijk aan Zee, gaan we kijken of het inderdaad 

donker is zo vlak langs de kust. Wie weet wat we op deze wandeling in het nachtelijk duister ontmoeten. 

Een ree, een egel, konijntjes  of een vos. Feit is dat er geen problemen zullen zijn met sportieve fietsers 

die over de duinpaden zoeven.  

 

Gelet op de (on)mogelijkheden van openbaar vervoer op dit tijdstip van de dag, gaan we op eigen 

gelegenheid naar ons startpunt op de Sportlaan in Katwijk aan Zee, nabij de Soefitempel. Er is langs de 

Sportlaan voldoende parkeergelegenheid.  

 

Verzamelen om 21.45 uur op de Sportlaan. We vertrekken om 22:00 uur. De duur van de wandeling zal 

ongeveer 2 ½ uur bedragen. Er is op deze wandeling geen horecastop.  

Begeleiding:  Greetje Noordman, Anja Scholten. Aanmelding en informatie via telefoon, 071-5790693 of 

071-5121875. Kosten deelname:  gratis.  
 

Woensdag 7 november 2018  10 Km. 
Leiderdorp Boterhuispolder en Munnikenpolder. Deze wandeling voert ons naar de 

buurgemeente Leiderdorp. We lopen eerst door de Boterhuispolder, waar we een rustpauze inlassen bij 

een woon/werklocatie van Gemiva Oud Ade .dan door naar park De Bloemerd en vervolgens naar de 

Munnikenpolder.  Na het verlaten van deze polder gaan we naar park De Houtkamp en gaan met de bus 

vanaf De Engelendaal terug naar het centraal station in Leiden.  

 

We verzamelen om 09:50 uur in de hal aan de voorzijde van het Central Station in Leiden. Om 10:05 uur 

gaan we met bus 410 naar de Engelendaal in Leiderdorp.       

Op deze wandeling is Rien Rijk de begeleider. Hij is voor informatie te  

bereiken op de telefoonnummers 071-5221936 en 06-38718099 of via zijn mailadres: 

rienrijk@gmail.com 
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