
         DRIEDEKKER WINTERWANDELING 
 
 
We gaan weer de traditionele ‘winterwandeling’ lopen. Alle Driedekkerleden, familieleden en bekenden 
mogen weer mee. Voorwaarde is dat je wel gezellig moet zijn….! 

De loopafstand is op verzoek max.  10 km.  
We lopen in een rustig tempo zodat iedereen op zijn gemak mee kan. 

                      

Datum:                    ZONDAG  12   FEBRUARI 2017 
 

Waar: De Amsterdamse Waterleidingduinen” 

Verzamelen op de parkeerplaats bij de ingang “Panneland” vanaf 11.00uur. 

                          Zorg voor een geldig toegangsbewijs en een parkeerkaartje! Verkrijgbaar in de 
                          automaat bij het toegangshek.  
                          Advies: koop, indien nodig, gelijk een uitrij- / parkeerkaartje (is 24 uur geldig) 
                          Let op: Alleen pinnen mogelijk ! 
 
Vertrek: 11.15 uur start de wandeling.  

De looproute zullen we mede laten afhangen van het weer. 
Ons clublid  Chris van Daalen zal weer als (Natuur) gids optreden. Chris kent als vrijwilliger 
in de AWD, vele “ins en outs” van dit duingebied en kan er mooie verhalen over vertellen… 
 

Terugkomst: ca. 15.30 uur zijn we terug bij “ t Panneland”  En dan?  Kunnen we gezellig met z’n allen 
genieten van elkaars sterke verhalen met een drankje en een hapje…bij de open haard of 
op het terras van het restaurantje.  

                           
Kosten: Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden. Consumpties e.d bij Panneland of elders zijn  

voor eigen rekening.  
    
Tips: 

 Neem evt. iets te eten en te drinken mee voor onderweg! (misschien geen horeca aanwezig!) 

 De wandeling is niet geschikt voor rolstoelgebruikers. 

 Neem een fototoestel mee voor als je toevallig een damhert tegenkomt….of de inmiddels 
legendarische blinde vink van Karin Nieuwenhuizen…..; 

 Bij onweer gaat de wandeling niet door; 

 In de AWD zijn weinig verharde paden; draag goede, zo mogelijk waterdichte schoenen;  

 Huisdieren zijn niet toegestaan in de Waterleidingduinen!!! 

 Noodgeval / calamiteit: 020 608 75 95   (AWD-bezoekerscentrum en EHBO) of 112; 

 Deelname aan deze wandeling is geheel voor eigen risico ! 
                                                                                                                                                

Voor meer info: 
Chris van Daalen: 06-81190498 of :  chrisjet@quicknet.nl  
                                              
Google ook op “chris van daalen waternet” voor fraaie foto’s uit de duinen. 
                                                              

                                                                      
                                                                                                                                                       

Doe allemaal mee met deze gezonde en altijd weer gezellige en leerzame wandeling. 
Zet het vast in je agenda !! 
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