Zaterdag 26 maart 47e RET Wandeltocht
Start locatie, RET remise Sluisjesdijk (onder voorbehoud)
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).
Wellicht moeten we een andere locatie zoeken, als covid-19 maatregelen dat
noodzakelijk maken.
U kunt genieten van hele mooie en verrassende
routes, door gebieden die u niet vaak hebt gezien. De langere afstanden gaan door de
(Wandel)Maastunnel, en over de Erasmusbrug
weer terug. Angst voor de tunnel? Dan kunt u
zich aan het eind van de Sluisjesdijk over laten
zetten door de watertaxi. Wel reserveren!!

Zaterdag 18 juni 33e 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

Copyright beeldbank RET

De kantine is helaas alleen via de trap bereikbaar.
Starttijden:
40 km
25 en 20 km
15 en 10 km
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Zaterdag 15 oktober:
41e RET Metrowandeltocht

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

Als beloning kunt u kiezen uit een van de tegeltjes!

Verzorging tijdens de Nijmeegse Vierdaagse? Jazeker, ook in 2022 staan
we er weer. Ongeveer elke 10 km een voortreffelijke verzorgingspost. Tenminste: als de tocht dit jaar door kan gaan. Volg onze website
(www.vierdaagse.org), of de facebook pagina. Of email naar
vierdaagse@wsvret.nl.

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 2022 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!

Inschrijf informatie
Alle tochten informatie in deze folder is onder voorbehoud. We hopen
zeer dat de corona ontwikkelingen ons in staat stellen om de tochten te
organiseren op de oude vertrouwde manier, en dat we u allemaal persoonlijk kunnen ontmoeten.
Echter, maatregelen kunnen ons verplichten andere locaties te zoeken
of zelfs andere oplossingen. Dat kan zijn door het per email of post toesturen van routes, het elektronisch beschikbaar stellen daarvan, start
en finish in de natuur, etc. We zullen er alles aan doen om met elkaar te
kunnen wandelen.
Let voortdurend op de info op onze website: www.wsvret.nl. Op op onze facebook pagina RETWandel. We vragen u in elk geval zoveel mogelijk vooraf in te schrijven, maar dit niet eerder te doen dan 1 maand
vantevoren. Ook die informatie en een email link staat op het juiste
moment op onze website!!

w.s.v. RET
www.wsvret.nl
info@wsvret.nl

