Wandelen met Ger Oktober 2020
Beste Wandelaars i.v.m. Covid 19 en/of andere omstandigheden is
het mogelijk dat een wandeling niet door kan gaan. Daarom
raadpleeg altijd voor vertrek de wandelen met Ger Whatsapp.

Vrijdag 2 oktober 2020 Cabo Palos (stad-kustwandeling)
Afstand 10 km Totale hoogtemeters 204 meter
Verzamelpunt 1: Las Torres 09.00 uur
Verzamelpunt 2: 10.00 uur Aan het einde van; Camino Cala Reona,
30370 Cartagena (Urbanización Cala Flores), Spanje
Nazit; Casa Rufino Los Belones

Dinsdag 6 oktober 2020 Cabezo del Cantelar
9.2 km en 144 hoogtemeters
Verzamelpunt 10.30 uur Restaurant El Salladillo
Nazit; Restaurant El Salladillo

Vrijdag 9 oktober 2020 Aledo-Molino Nuevo de Patalache-Cueva de Mauta Estrecho
10 km en 326 hoogtemeters
Verzamelpunt 1; 09.00 uur Rotonde Camposol A
Verzamelpunt 2; 10.00 uur Centrum Aledo
Nazit; Restaurant in Aledo

Dinsdag 13 oktober Sendro de Aqua Perin part 1
10 km en 130 hoogtemeters
Verzamelpunt 1 10.00 uur t/o Camping Los Madrilles
Verzamelpunt 2 10.30 uur Sociaal Perin
Nazit Sociaal Perin

Vrijdag 16 oktober 2020 Restaurante Mandola-Los Molejones-LLanura
9.3 km 243 hoogtemeters
Verzamelpunt 1 09.00 uur rotonde Camposol A
Verzamelpunt 2 10.00 uur Restaurante Mandola

Dinsdag 20 oktober 2020 Bijenroute
7,1 km en 248 hoogtemeters
Verzamelpunt 10.30 uur t/o camping Los Madrilles
Nazit in overleg

Vrijdag 23 oktober 2020 Monte de Laz Cenizas (Calblanque),Calzada
Romana,Bateria de Cenizas-Faro de Portman-Punta
8.6 km en 311 hoogtemeters
Verzamelpunt 1; 09.00 uur Camping Las Torres
Nazit; Terplaatse bekijken

Dinsdag 27 oktober 2020 Las Minas de Calera Isla Plana
9 km en 248 hoogtemeters
Verzamelpunt 10.30 uur t/o Camping Los Madrilles
De ijzerertsexploitatie, gelegen in de Montaña de las Peñas Blancas, bracht onder meer de concessies
"Aqueronte", "Estigia", "Pedro I", "Martillo", "San Antonio" en "Fragua" samen.
De exploitatie van deze mijnconcessies, samen met andere in de omgeving, werd sinds 1884 uitgevoerd door het
Franse bedrijf: Societé de Forges de Firmilly, wiens activiteit aanvankelijk geconcentreerd was op de "Fragua" mijn.
De situatie op 628 ml hoogte vereiste het creëren van een eerste hellend vlak van 883 ml lang, waarbij het
mineraal op de basis 3 km van het strand van La Calera werd geplaatst, waar het te paard werd vervoerd. Het
binnenste mijnnetwerk was 600 mm breed.

In de rest van de mijnen bevond zich een laaddok, waaronder in Aqueronte, waar het erts in een korte lijn van
600 mm breed naar het scheepsdok werd verscheept. Wat betreft de Styx-mijn, deze had een transportkabel van
2.500 ml naar het verzendpunt.

Instappen in La Calera, APG-achtergrond
Deze mijnen werden in 1915 gesloten vanwege de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog. Herstel van een
bepaalde activiteit totdat ze werden gesloten ten tijde van de 2e Republiek.

La calera-mijn, werk met dierentractie jaar 1953, APG-fonds
Heropend op 7 november 1951 door het Madrid bedrijf "Minas de La Calera, SA", een bedrijf gepromoot door:
Ignacio Molina Gómez, Anselmo Adiego Fernández en José Maria Ceballos de La Lastra, met een kapitaal van
5.000.000 pesetas in 1000 aandelen van 500 peseta's. Waarvan 4.000.000 peseta's werden toegekend aan
Ignacio García Gómez, vanwege zijn rechten als concessiehouder van de kabel van de Styx-mijn, die op zijn
beurt werd benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Nog eens 900.000 punten werden bijgedragen door
Anselmo Adiego Fernández en de overige 100.000 punten door José María Ceballos.

"]
Kabel met mineralencontainers uit La Calera Mine, jaar 1961, achtergrond: APG
Het beheer van de operatie werd toevertrouwd aan de mijningenieur Bernardino Rolandi Pera, die gokt op de
modernisering van de productiemiddelen, inclusief de verbetering van de kabel en de constructie van een 6 ml x
70 ml steiger met sporen van 500 mm en verandering van richting plaque, aangevraagd bij de administratie op 11
februari 1952. Genoemde pier stak het uiteinde van het strand over door middel van een 30 ml trottoir van
metselwerk en nog eens 40 ml in de zee. Om de dienst af te ronden is er een nieuwe vultrechter en een
transportband naar de laadbakken.

La Calera Mines, Isla Plana, jaar 1955, fonds: APG

Nazit in overleg
Vrijdag 30 oktober 2020 Gebas
9.5 km en 350 hoogtemeters
Verzamelpunt 1 09.00 uur rotonde Camposol A
Verzamelpunt 2 10.00 uur Jarra d’ Oro
Nazit Jarra d’ Oro
Gezien de soms lange afstand en de vele hoogtemeters is een goede fysieke
conditie vereist.
Neem steeds voldoende eten en drinken mee, bij lange tochten wordt er
gepicknickt onderweg!
Er wordt gewandeld aan een gezapig tempo en er wordt regelmatig gestopt
voor een foto of om te genieten van de natuur.
Iedereen wandelt mee op eigen risico. & Advies: Zorg dat U verzekerd bent
tegen ongevallen via uw reisverzekering.
INFO: Ger Theuns & Telefoon: 0031 620750228

