Zaterdag 21 maart 47e RET Wandeltocht
Start locatie, RET remise Sluisjesdijk!!!
Alweer voor de 5e keer organiseren we deze wandeltocht vanuit de remise aan de
Sluisjesdijk. U kunt het terrein betreden aan de achterkant (let op de vlag).
U kunt genieten van hele mooie en verrassende routes, door gebieden die u niet
vaak hebt gezien. De langere afstanden gaan met de veerpont naar de noordkant
van de stad, en over de Erasmusbrug weer terug.
De kantine is helaas alleen via de trap bereikbaar.
Starttijden:
40 km
30 km
25 en 20 km
15 en 10 km

Zaterdag 20 juni 32e RET Spijkenissermars
We proberen de tochten elk jaar weer aan te passen en nog mooier te maken. Vanuit de
kantine van atletiekvereniging Spark in Spijkenisse, Atletiekpad 1 (naast de oprit van de
Spijkenisserbrug) gaan de parcoursen door de fraaie gebieden van Voorne-Putten. De ideale voorbereiding op bijv de Vierdaagse. Onderweg wordt er voor verzorging gezorgd en
krijgt u ook nog versnaperingen mee.
Starttijden:
50 km
40 km
30 km
20 en 10 km

07.30-08.30 uur
08.00-09.00 uur
08.30-11.00 uur
09.00-12.00 uur

08.00-09.00 uur
09.00-10.00 uur
09.00-11.00 uur
09.00-12.00 uur
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De gratis veerpont wordt ingezet omdat de Maastunnel in 2020 voor groot onderhoud gesloten is. De pont vaart 3x per uur, voor het eerst om 08.00 uur. Vlak
naast de start vertrekt ook de Watertaxi, die u voor 4,50 binnen een paar minuten naar de Euromast brengt waar u de route vervolgt! Boeken via watertaxirotterdam.nl van halte 72 naar 65.

Informatie
Voorinschrijving is bij onze tochten niet nodig. Dat kan bij de inschrijftafels op de
startlokatie, vanaf een half uur voor de starttijd.Meer informatie nodig? Kijk op
onze facebook pagina (facebook.com/retwandel), waar we wekelijks actuele informatie vermelden en al uw vragen beantwoorden. U kunt ook mailen naar info@wsvret.nl. Of neem contact op met onze secretaris Gaby
(secretaris@wsvret.nl).

Zaterdag 17 oktober:
40e RET Metrowandeltocht
Een heerlijke wandeltocht door het prachtige gebied rond Hoogvliet. Polders, grienden,
verrassende groene longen tussen de Rotterdamse industrie. En onderweg verrassingen
met rustposten en versnaperingen. We krijgen altijd veel enthousiaste reacties, en hebben
het parcours ook nu weer aangepast. Vertrek vanuit
de ruimte onder metrostation Hoogvliet, Langs de
Baan 94, 3191 TP Rotterdam Hoogvliet.
Starttijden:
40 km
25 km
15 km
10 en 5 km

08.00-09.00 uur
08.30-11.00 uur
08.30-12.00 uur
08.30-12.00 uur

De wsv RET is de Wandelsport vereniging van het Rotterdamse openbaar
vervoer, de RET. Wij organiseren jaarlijks drie wandeltochten, waarvan u de
details voor 2020 kunt vinden in deze
folder.
Maar we zijn eveneens bekend van een
andere jarenlange traditie: de verzorgingsposten tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.

Meer weten? Volg (en like) ons op facebook!
Facebook.com/retwandel
Verzorging tijdens de 104e Vierdaagse? Jazeker, ook in 2020 staan we er
weer. Ongeveer elke 10 km een voortreffelijke verzorgingspost.

Informatie?
Email naar vierdaagse@wsvret.nl. Of kijk op www.vierdaagse.org voor alle
informatie. Ook over het inschrijven voor onze verzorging.
Overigens: ook dit jaar willen we weer
voorkomen dat het te druk wordt op
onze posten. Voor-inschrijving is dan
ook aan te raden, want het aantal kaarten is helaas niet onbeperkt.
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