
 
 

Organiseert een 
 

Sponsorwandeling  
op 

zondag 24 augustus 
 

start wandeling:  11.06 uur op station Baarn centrumzijde 
eindpunt wandeling:        17.00 uur station Hilversum MediaPark  
afstand:    15 km 
 
 

We hebben ook dit jaar weer een mooie route uitgekozen. Vanuit het villadorp Baarn gaan we naar 
landgoed Groeneveld. Daar pauzeren we bij het kasteel. Vervolgens lopen we door een prachtig 
heidelandschap, waar we grote witte runderen of een schaapskudde (kunnen) tegenkomen.     
Het is de beste tijd van het jaar om dit gebied te doorkruisen. De kans is groot dat we de heide op 
haar mooist gaan zien: als één bloeiende paarse zee. 
 

Bereikbaarheid 
Met de trein: 
vertrek Amsterdam Centraal:  10.22 uur rechtstreeks met sprinter vanaf spoor 11a 

of om 10.31 vanaf spoor 10b met een overstap in Hilversum spoor 3 
Aankomst Baarn 11.06 

vertrek Utrecht Centraal:  10.20 uur spoor 7a, met een overstap in Amersfoort spoor 5a 
vertrek Rotterdam Centraal:  9.35 uur, spoor 14 met een overstap in Amersfoort spoor 5a  

aankomst Baarn 10.53 uur 
 

Deelname 
Iedereen mag meedoen. Wandel mee en vraag uw vrienden, familie, collega's en bekenden of zij uw 
wandeling willen sponsoren. Wij rekenen op een minimale bijdrage van € 15,00 per wandelaar. 
Natuurlijk mag het ook meer zijn! Zet u in voor het goede doel!  Zo combineert u een fijne wandeling 
door fraaie natuur met een gulle opbrengst voor het Studiefonds. 
  

Meenemen 
Goede wandelschoenen zijn aan te bevelen. We lopen over onverharde paden en door rul zand. 
Onderweg bieden we u een kop koffie aan. Neemt u wat te eten en te drinken mee als lunch. Ergens 
in het duingebied pauzeren we om dit op te eten.  
 

Aanmelden 
Wij willen van tevoren graag weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten op station Baarn. 
Meldt u daarom aan bij tanialeonstudiefonds@gmail.com met vermelding van het aantal 
wandelaars. Graag vòòr 15 augustus. 

 
 Tania Leon Studiefonds, Postbus 15354, 1001 MJ Amsterdam, Triodosbank 39 02 74 178  


