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Groepswandeling 6, zondag 9 april 2017
Lentewandeling naar de Vesting Naarden
Op zondag 9 april a.s. staat al weer de laatste groepswandeling van het seizoen 2016/2017 op de wandelkalender.
Deze afwisselende voorjaarstocht is ruim 22 kilometer lang. Met een wandeltempo van circa 5 km gaan we
genieten van de volgende route: We verlaten de bebouwde kom van Laren via de Verlengde Houtweg. Wij volgen
op de Wester- en Bussumerheide een paar km het Noord Hollandpad en bereiken vervolgens de bebouwde kom
van Bussum. Al gauw bereiken wij de mooie stadsparken van Bussum, een oase van rust. Aan het einde van het
laatste stadspark houden wij op de trappen onze koffierust. Vervolgens lopen wij naar Naarden en na een mooi
stukje door de vesting met de grote kerk en het eeuwenoude stadhuis bereiken wij na ruim een uur het
Sportcentrum de Lunet te Naarden, daar hebben wij een pauze van circa 20 minuten. De terugweg voert ons door
de fraaie landgoederen De Beek en Oud Bussem. Via de Vliegheide, door de bossen van Bikbergen en Crailo en
over de Blaricummer heide bereiken wij weer Laren. Het bestuur en enkele vrijwilligers hebben de tocht afgelopen
zondag voorgelopen en gezien hoe mooi de flora groeit en bloeit langs de route.
Na circa 8 km wordt er een koffie-/theepauze gehouden in het stadspark in Bussum. Hier zijn helaas geen toiletten
aanwezig. Tijdens deze pauze vragen wij u een bijdrage te geven voor de koffie of thee en onze Goede Doelen van
2017: VIER HET LEVEN en het GOOIS NATUUR RESERVAAT. Na circa 13,5 km is er een 2e pauze van circa
20 minuten in sportcafé De Lunet. Hier kunnen tegen betaling consumpties worden genuttigd. Er is binnen en
buiten ruime zitgelegenheid en er zijn toiletten aanwezig.
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. Helaas zijn honden op deze wandeling niet
toegestaan. Na afloop van de wandeltocht kan men in de kantine van SV Laren '99 het wandelboekje laten voorzien
van een stempel en uiteraard even napraten over de wandeltocht onder genot van een hapje en een drankje.
Wij vragen u zich vooraf aan te melden per email: groeps@wandelvierdaagsehetgooi.nl (met vermelding datum)
of via de website of Facebook.
Op zondag 12 november gaan wij weer beginnen met een nieuwe reeks groeps-wandelingen, maar wij hopen
u eerst nog te mogen begroeten bij 9e editie van onze Vierdaagse van woensdag 21 t/m zaterdag 24 juni.
Op dag 1, dag 2 (alleen 40 km) en dag 3 zijn er fraaie nieuwe lussen op de 30 en 40 km.
Ook op de kortere afstanden zijn er op dag 1, dag 3 en dag 4 ter afwisseling enkele aanpassingen in de route.
De route door Eemnes en Blaricum is dit jaar op vrijdag, en de route naar de landgoederen op donderdag.
U kunt zich reeds inschrijven voor de Vierdaagse via bijgaande link.

U bent van harte welkom! Graag tot ziens bij de groepswandeling op zondag 9 april a.s.
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