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Nederland rond in 80 dagen

ln dit boek;e toont Dolph Cantrijn ons een sterk staa tje doorzet
tingsvermogen: in tachtig dagetappes stapte hij de vol edige
grenslijn van Nederland af: 1956 km in totaa , met een gemiddelde
dagafstand van 24 à 25 km Het verslag van zi;n tocht is geen
wandelgids met exacte routebeschrijvingen, maar een reis angs
de vele trekp eisters onderweg zoals kloosters, verlaten grenspos,
ten, de Dodendraad, de Hoi andse lucht in hetWaddengebied,
de De tawerken of de enclaves aan de grens in Baar e. Onderweg
overnachtte hij zovee mogelijk bij particu ieren wat resulteerde in
verhalen over smokkeltochten, strandjutten en andere bezigheden
n-ret een bijzonder karakter angs de grens. Door deze tocht kreeg
hi; niet enkel een duidelijk bee d van Nederland maar werd ook de
gastvrijheid van de bewoners aan de tand gevoeld.
E ke dagetappe beslaat een bladzilde en on.rvat een beknopte
routebeschrijving, historische en toeristische informatie aa ngevuld
met de be evenissen van de dag en een aanta foto's. Bovenaan
wordt telkens de totale afstand en de dagafstand vermeld. Als

alsluiter staan achteraan de foto's van het gastgezin of logies afge-
drukt, De auteur streeft een hoger doe na: een aaneengesloten
wandelpad maken van'De rand van Nederlandl Een eerste aanzet
is dus gegeven. Wie meer informatie verlangt of de tochten wi
naiopen kan terecht op www.vo gdolph.nl. Daar kun je eveneens
de gpx bestanden van de voliedige route down oaden. (AM)

Ontdek Parijs op de fiets - Deel
3 routes door (on)bekend Parijs

Parijs rvordt steeds fietsvriendelijker: er komen nieuwe fietspaden
bij, ook Parijzenaars zelf verplaatsen zich steeds meer per fiets,
er zijn veel fietsverhuurders en er is het fietsenplan'Veiibl een
openbare fietsverhuurservice met standplaatsen op verschi -
ende locaties in de stad. Daarom bracht Patrick van der Doef een
stadsgids uit met drie fietstochten langs bekende en ongekende
plekjes De eerste route is 6,5 km lang en loopt van de Place de la

République tot de P ace de a Basti le door de levendige wijken Le

Haut Marais en Le Marais. De tweede tocht verkent het ooste-
ijke deel van Parijs. Start en aankomst van de 9,5 km ange us is
opnieuw de Place de a Republique, De derde route is met zo'n 20
km de angste. Ze vertrekt aan het park Monceau en eindigt aan
het Grand en Petit Palais Per tocht staan de'highlights'opge
somd. Achtergrondinlormatie staat in aparte kadertjes. Op d..
getekende kaartjes staan naast de route ook de bezienswaardig
heden en de eet- en drankgelegenheden. De routebeschrijving
is volLedig uitgeschreven, de namen van straten en pleinen staan
vetgedrukt. Aan het einde van elke routebeschri-1ving vind je wat
detai informatie over de restaurants en cafes.

Aangezien de wegbeschrijving nogal uitgebreid is en de kaartjes
er tussenin staan, vinden wij dat het boekje zich beter leent orn
Parijs al wande end te verkennen. Voor wande aars is het een
i nteressante stadsg ids.

Prijsvraag Fietskaart Limburg 201 6-2017

Toerisme Limburg biedt ons de gelegenheid om vijf exemplaren te verloten van de nleuwe
Fietskaart Limburg 2016-2a17 en het bijhorende fietsinfoboelle. Om kans te maken op jouw
exemplaar, bezorg le ons het juiste antwoord op de volgende vraag:

l"{oe heet de tuin die aanEepast werd aan de noden van mensen met een beperking?

Stuur jouw antwoord voor 1 augustus aan info@vwofederatie.be, of naar het VWO-secretariaat,
Charles de Kerchovelaan 1 1, 9000 Gent. Vergeet zeker je naam en adres niet te vermelden.
De winnaars vind je terug in de rubriek'Kortweg van de volgende Wandelvogel. Succesl
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