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Beste lopers,
Aanstaande zaterdag is het zover. De 13e edite van de nieuwjaarshike!
In deze brief staat de laatste informatie.
We starten op Buitencentrum De Voshaar, Oude Boekelerdijk 40, 7546 PZ Enschede.
Er hebben zich gelukkig heel veel mensen aangemeld. Dat is mooi. Maar dat betekent ook dat we
zorgvuldig met de parkeerruimte om moeten gaan.
Als het mogelijk is, probeer dan met de fiets te komen! Als je met de auto komt, let er dan op dat je de auto
alleen aan de linker kant van de weg kunt parkeren. Parkeer in ieder geval niet de auto direct rondom het
kruispunt van de oude Boekelerdijk met de Sneuversdijk, dit is namelijk de enigste mogelijkheid om te
kunnen keren. Er zullen verkeersregelaars staan om te helpen bij aankomst.
Er wordt gelopen over drie afstanden. De lopers van 15 kilometer zijn natuurlijk veel langer onderweg dan
die van de 5 kilometer. Om ervoor te zorgen dat we toch een beetje tegelijk bij het eindpunt zijn en
gezamenlijk het nieuwe jaar in kunnen gaan, hebben we drie vertrektijden. Bovendien lopen we dan ook
niet met z’n allen op een kluitje.
- 5 kilometer – start: 12.30 – 13.00 uur (1,5 à 2 uur wandelen)
- 10 kilometer – start: 11.15 – 11:45 uur (2,5 à 3,5 uur wandelen)
- 15 kilometer – start: 10.00 – 10.30 uur (4 à 5 uur wandelen)
Loop je de 5 of 10 kilometer, dan heb je geen bijzondere dingen nodig. Wij zorgen voor een paar
consumpties onderweg, maar je kunt eventueel zelf iets te eten en te drinken meenemen. En een regenjas
kan handig zijn, net zoals een zitmatje.
Voor de 15 kilometer is het daarnaast belangrijk dat je een kompas en GPS meeneemt!
Als je geen GPS hebt, kun je ook een app gebruiken op je telefoon (bijvoorbeeld c:geo of ViewRanger).
Wel verstandig vooraf even te kijken hoe het werkt.
Op veel telefoons zit ook een kompas of kun je een kompasapp installeren. Zit dat niet op jouw telefoon én
heb je ook geen echt kompas, laat het dan even weten. Wij zullen er dan een voor je meenemen.
Bij het beginpunt van de tocht krijg je van ons een routebeschrijving. Hiervoor vragen we de
contactpersoon van elk loopgroepje zich te melden bij het inschrijfpunt.
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen via:
Mail: nickhoogendijk@hotmail.nl
Tel: 06 336 596 79
Wij hebben er zin in en wensen je nu al vast een fijne wandeling.
Namens het bestuur Vaandrig Leppink Groep,
Nick Hoogendijk

