Beste wandelaars,
Over minder dan een week is het zover: de allereerste Bollenwandeling Katwijk gaat van start.
Wij zijn best verrast door de massale belangstelling; u heeft massaal ingeschreven.
In totaal hebben we 474 inschrijvingen mogen ontvangen: 35 km.: 62 deelnemers, 25 km.: 151 deelnemers, 15
km.: 217 deelnemers en 7,5 km.: 44 deelnemers.
In verband hiermede verzoeken we de deelnemers die op fietsafstand wonen (bijvoorbeeld Katwijk,
Noordwijk, Valkenburg en Rijnsburg) om zoveel mogelijk per fiets te komen.
Op onze website is een kaartje geplaatst met de mogelijke fiets- en autoparkeerplaatsen in de nabije
omgeving; dit i.v.m. de (beperkte) beschikbare parkeerplaatsen bij AV Rijnsoever.
Zie https://www.bollenwandelingkatwijk.nl/parkeren-2022.html
De startlocatie is de accommodatie van AV (Atletiek Vereniging) Rijnsoever, Olympiaweg 2, 2221 LB
Katwijk.
De startlocatie is geopend van 08.00 uur tot 18.00 uur.
De organisatie is telefonisch bereikbaar via de telefoonnummers 06 - 512 000 96 en / of 06 - 53 76 77 68
(starttafel).
Alle deelnemers dienen zich vooraf te melden bij de starttafel in de kantine; u ontvangt uw startkaart, een
routebeschrijving (indien gewenst) en een muntje t.b.v. een kopje koffie of thee.
Het is voor de dames van de starttafel handig als u uw deelnemersnummer (zie boven) bij de hand hebt.
Gezien de grote drukte kan het zijn dat u mogelijk even geduld moet hebben bij bijv. de starttafel, de koffieuitgifte, toiletten en ook bij de controleposten; graag uw begrip.
Alle afstanden zijn volledig bepijld met zwarte pijlen op een oranje achtergrond of met oranje pijlen.
Na de wandeling dient u zich af te melden bij de starttafel; u ontvangt uw medaille en eventueel een stempel
in uw wandelboekje en een wandelplaatje.
Ook kunnen wij dan na afloop controleren of alle deelnemers weer “veilig” terug zijn gekomen; mocht u zich
desondanks niet kunnen afmelden, bel ons even.
In de kantine van AV Rijnsoever worden geen etenswaren verkocht.
Wij verzoeken u met klem om de bollenvelden niet te betreden.
Hieronder vindt u wat bijzonderheden per afstand.
35 kilometer
Start van 08.15 uur tot 09.00 uur.
De controlepost met kleine horeca (na circa 22 km.) bij de Tulperij, Oude Herenweg 16-b, 2215 RZ Voorhout,
is geopend van 11.15 uur tot 14.00 uur. Op vertoon van uw gestempelde startkaart geeft de Tulperij korting op
een kopje koffie of thee.
Diverse andere horeca-mogelijkheden staan vermeld op de routebeschrijving.

25 kilometer
Start van 09.00 uur tot 11.00 uur.
De controlepost met kleine horeca (na circa 11 km.) bij de Tulperij, Oude Herenweg 16-b, 2215 RZ Voorhout,
is geopend van 11.15 uur tot 14.00 uur. Op vertoon van uw gestempelde startkaart geeft de Tulperij korting op
een kopje koffie of thee.
Diverse andere horeca-mogelijkheden staan vermeld op de routebeschrijving.
15 kilometer
Start van 10.00 uur tot 13.00 uur.
De controlepost met horeca (na circa 6 km.) bij restaurant Pitch (naast Beuk), van Berckelweg 38, 2203 LB
Noordwijk, is geopend van 11.30 uur tot 15.00 uur. Eigen etens- en drinkwaren zijn hier niet toegestaan.
Diverse andere horeca-mogelijkheden staan vermeld op de routebeschrijving.
Daarnaast zou u bij hele grote drukte even van de route kunnen afwijken in Voorhout; in de Herenstraat in
Voorhout vindt u diverse horeca. Vanuit de Herenstraat is de route ook verder bepijld.
7,5 kilometer
Start van 10.00 uur tot 15.00 uur.
De controlepost met kleine horeca (na circa 5,5 km.) is bij Boerderij de Overkant; dit is een niet-bemande post,
u kunt hier zelf “een knipje” plaatsen in uw startkaart.
Indien Boerderij de Overkant gesloten is, vindt u verderop langs de route Restaurant Plein 6 (Wintertuinlaan
6).
Tot slot: uiteraard hebben wij getracht om alle zaken goed te regelen voor deze eerste editie van de
Bollenwandeling Katwijk.
Desondanks kan het gebeuren dat zaken nog niet helemaal goed lopen; graag uw begrip hiervoor en blijf
geduldig. Wij hopen dat het een geweldige wandeldag gaat worden en dat dit het begin zal zijn van een
jaarlijks terugkerende wandeling.
Mocht u op- of aanmerkingen hebben: meld dit bij onze starttafel of stuur een berichtje naar
info@bollenwandelingkatwijk.nl
Maakt u foto’s en u wilt ze delen: stuur ze per mail naar bovenstaand emailadres of deel ze via Facebook.
Onze Facebook-pagina: https://www.facebook.com/bollenwandelingkatwijk
Met vriendelijke groet,
Organisatie en vrijwilligers Bollenwandeling Katwijk

