
Beste Herfsthiker, 

In de bijgevoegde bestanden  is de route gepresenteerd voor de Herfsthike 2014  van zaterdag  11 oktober 

t/m maandag 13 oktober 2014. 

De route begint om 10:15 uur (als je op tijd bent! ) vanaf station Holten, waar we de “Ligtenbergerveld” 

route lopen tot Rijssen. Hier kunnen we onze tent opslaan bij het clubhuis van scouting Rijssen “Niej Begin” 

en zijn we voorzien van een kampvuurkuil met vuurtje na een trip van 19 km.☺ 

Het clubhuis ligt aan de Arend Baanstraat 110 in Rijssen. (zie onderstaand kaartje) 

De tweede dag lopen we naar Diepenheim waar we gaan overnachten op camping “De Mölnhöfte” aan de 

Nijhofweg 5 te Diepenheim. (zie onderstaand kaartje) De route is dan 26 kilometer maar voor de 

slimmeriken (of te wel R&S6..) is de route in te korten tot 66.? 

Loop je op de bijgevoegde pdf kaart dan moet je zelf even een aantekening maken waar de 

overnachtingsplek zich bevindt. (Voor iedereen die om 10:15 op station Holten aanwezig is zijn er 

afdrukken van de route) 

De derde dag lopen we naar station Delden met een korte route van 19 km of lange route van 29 km voor 

de fanatiekelingen onder ons zoal Gerard Spit en Hans Manders☺. Let op het laatste deel van de 19 km 

route is niet gemarkeerd! Mocht je maandag geen puf meer hebben dan kun je ook via een mooie korte 

wandeling naar station Goor waar de je trein kunt nemen naar het eindpunt66 

Het eindpunt is brasserie  “De Zwaan” Langestraat 2 te Delden. Ze zijn er van op de hoogte dat tussen 4 

en 5 uur enige scouts zullen binnen strompelen� 

Het eerste drankje mag je dan ook bestellen op naam van Wim Kits☺ 

Verder zijn in de mail meegezonden de gpx bestanden voor de mensen onder ons met een GPS navigatie. 

Ben je lid van het Volbert en niet de beschikking hebben over een GPS dan kun je informeren of Johannes 

er nog één te leen heeft. 

Heb je onderweg vragen of ben je de weg kwijt, neem dan contact op met 06-53176167. Als je geluk hebt 

dan neemt iemand op om je verder te helpen maar zoals reeds eerder gezegd iedereen loopt zelfstandig 

maar let wel op elkaar! 

Succes! 

Wim en Roel 

Tip 1.: Zorg voor een lichtgevend vestje en verlichting voor het geval je in het donker komt te lopen. 

Tip 2.: De Spar aan de Goorseweg 12 te Diepenheim is Zondag open van 12:00 tot 17:00 uur☺  

Tip 3:  Loop je tot en met zondag dan kun je met 3 kilometer extra station Goor bereiken. 

Tip 4.: De LAW (Lange Afstands Wandelingen)  zijn op de kaarten aangegeven met een rode lijn. Het pad 

zelf is gemarkeerd volgens de bekende Lange Afstand Wandelpaden (LAW) markering: 

 

1. basisteken 

2. richtingverandering 

3. verkeerde richting 

4. naderende richtingverandering 



 

 

 

1e  overnachting: Tenten opslaan bij scouting blokhut ”Niej Begin” Arend Baanstraat 110 te Rijssen 

 

 

2e overnachting:  Camping “De Molnhofte” Nijhofweg 5 te Diepenheim 

 

 

De derde dag eindigen we bij de Brasserie “De Zwaan” te Delden.  

Het eerste drankje mag je dan bestellen op naam van Wim Kits☺ 


