
 
 

organiseert een 
 

sponsorwandeling  
op 

zondag 17 juli 2016 
 

start wandeling:  10.47 op station den Haag CS 
eindpunt wandeling:        16.00 uur tramhalte Scheveningen  
afstand:  13 km; met tram 9 of 1 naar den Haag CS 

of verder te voet naar den Haag CS   
 
 

In hartje zomer moet het heerlijk wandelen zijn door bos, duinen en langs strand. De route start dit 
jaar op het Centraal Station van den Haag. Door het Haagse Bosch en Clingendael bereiken we de 
Waalsdorper Vlakte. We hebben dan zo’n 2 uurtjes gelopen en kunnen onze zelf meegebrachte 
lunch nuttigen. We vervolgen de wandeling naar Boerderij Meyendel. Daar wacht het terras op ons 
voor een kop koffie. Dan keren we om door de duinen en gaan het laatste stuk over het strand 
richting Scheveningen. Vanaf Scheveningen is er voor elk wat wils. Als u wilt neemt u vanaf daar de 
tram terug naar den Haag CS. Maar wellicht vindt u het gezellig om in Scheveningen nog een 
terrasje te pikken of bij warm weer een frisse duik in zee te nemen. Enthousiaste wandelaars 
kunnen ook besluiten vanaf Scheveningen door de stad terug te lopen naar den Haag CS.  
 

Bereikbaarheid 
Met de trein: 
vertrek Amsterdam Centraal:  09.58 uur IC 
vertrek Utrecht Centraal:  09.59 uur IC 
vertrek Rotterdam Centraal:  10.17 uur sprinter  
 

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 mooie opbrengst voor het Studiefonds. 
  

Meenemen 
Goede wandelschoenen zijn aan te bevelen. We lopen over verharde én onverharde paden. Neemt 
u wat te eten en te drinken mee voor onderweg. Onderweg pauzeren we op de Waalsdorper Vlakte 
om ons lunchpakket op te eten. Bij boerderij Meyendel bieden we u een kop koffie aan.  
 

Aanmelden 
Wij willen van tevoren graag weten hoeveel deelnemers we kunnen verwachten op station den Haag 
CS. Meldt u daarom aan bij tanialeonstudiefonds@gmail.com met vermelding van het aantal 
wandelaars. Graag vòòr 1 juli. 
 

 
 Tania Leon Studiefonds, Postbus 15354, 1001 MJ Amsterdam, Triodosbank NL93 TRIO 0390274178  


