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Groepswandeling 5, zondag 12 maart 2017
Door de BEL gemeenten
Wat hebben we genoten bij de laatste Groepswandeling in februari. Het was een prachtige
sneeuwwandeling over de Gooise heide en door de Baarnse bossen. De wandeling was precies goed
gepland, want de volgende dag was de sneeuw al weer weg. Op onze website staat een mooi verslag met
fotoreportage.
Aankomende zondag 12 maart gaat de 20 km lange route richting Eemnes. We verlaten het dorp Laren
via de Goyergracht in zuidelijke richting. Nadat we de A27 gepasseerd zijn, bereiken we Eemnes. We
lopen langs de zuidkant van het dorp, daarna over de Wakkerendijk, langs de hervormde kerk verder door
het dorp. Op 9 km zal aan de Noordersingel een korte koffiestop gehouden worden bij tennisvereniging
Eemnes, waar toiletten aanwezig zijn. We volgen de Meentweg en via de Stachouwerweg wandelen we
het dorp Blaricum binnen. We doorkruisen Blaricum van oost naar west via de Blaricummer eng, de
Woensberg en het Huizerhoogt. Door de bossen aan de rand van de Tafelbergheide komen wij op de
Tafelbergweg in Laren uit. Vervolgens lopen wij langs het in verbouwing zijnde Singer, het Hertenkamp
en de Molen weer terug naar SV Laren ’99.
Aanvang van de tocht is 09.30 uur stipt en u bent vanaf 09.00 uur van harte welkom in de kantine van SV
laren '99 op het Schuilkerkpad 1 te Laren. Ruime parkeergelegenheid. Tijdens de koffiepauze wordt u
gevraagd om een bijdrage voor koffie/thee en onze goede doelen Vier het Leven en Goois
Natuurreservaat. Deze kunt u deponeren in de bekende melkbus.
Graag inschrijven via email: groeps@wandelvierdaagsehetgooi.nl (met vermelding datum) of via
de website of Facebook. Na afloop van de wandeltocht kunt u in de kantine van SV Laren '99 het
wandelboekje laten voorzien van een stempel en uiteraard even napraten over de wandeltocht onder het
genot van een hapje en een drankje.
U bent van harte welkom! Graag tot ziens op zondag 12 maart a.s.
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