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DAGELIJKS BESTUUR 

WSV DE ZWERVERS 
 
Voorzitter: Robin Visscher 
           Dirk van der Leckstraat 2c 
           1962 TS  Heemskerk 
           voorzitter@wsvdezwervers.nl 
 
Secretaris: Linda Breems 
           Dirk van der Leckstraat 2c 
           1962 TS  Heemskerk 
           secretaris@wsvdezwervers.nl 
 
Penningmeester: 
          Yvonne Sant-Munnik 
          Merel 72 
          1965 ET  Heemskerk 
          ycmsant@gmail.com 
 
Ere-voorzitter: 
         Ton Swart  
 
Contributies; 
Per jaar                                  €  19,50 
Meerdere leden per adres     €  26,00 
Donateurs abonnement         €    9,10 

 
 
Opzeggingen vóór 15 september, 
anders verplicht je jezelf tot contributie 
betaling voor het volgende jaar. 
 
Overmaken op giro 5931779 
t.n.v. 
WSV DE ZWERVERS 
Merel 72 
1965 ET  Heemskerk 

             

 
“HET WANDELKRANTJE” 

 
Wordt voor jullie gemaakt door: 

 
Linda Breems 

Redactie “WSV De Zwervers” 
 

Dhr. K.Luijt 
Drukwerk 

 
Gastschrijvers: Margriet Sponselee, 

Ernst Janssen, Yvonne Sant 
  

 
COPIJ WANDELKRANTJE 144 

INLEVEREN VÓÓR 
15 juni 2013 

 
Redactieadres: 
Dirk van der Leckstraat 2c 
1962TS Heemskerk 
Email: wandelkrantje@wsvdezwervers.nl  

mailto:wandelkrantje@wsvdezwervers.nl
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INFORMATIE BETREFFENDE W.S.V. DE ZWERVERS 
Aangesloten bij de KNBLO-Wandelsportorganisatie Nederland 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

I N  D E Z E  E D I T I E 

 

Van de Redactie 
 
Beste Zwervers, 
 
In deze editie stelt o.a. onze nieuwe Voorzitter zich voor. Zoals jullie wellicht al 
weten is Joop Bremer tijdens de algemene ledenvergadering afgetreden als 
secretaris/interim voorzitter en hebben twee mensen zich opgeworpen het stokje 
over te nemen. 
 
Robin Visscher heeft zich als voorzitter aangemeld en ikzelf mag het secretariaat 
gaan vertolken. 
Naast dit wandelkrantje ga ik mijn best doen deze functie zo goed mogelijk te 
doen. Ik vind het erg leuk en een uitdaging om een vereniging die al zolang 
bestaat te ondersteunen in zijn/haar bestaan en continuïteit. 
Maar indien er iemand het leuk zou vinden de redactie van dit krantje nu over te 
nemen, is welkom. 
 
Ik wens daarom Robin Visscher ook heel veel plezier en succes in het 
voorzitterschap. Met dank aan Joop Bremer voor al die jaren actieve en 
verdienstelijke inzet. Hij blijft overigens nog onder ons hoor, o.a. bij de werkgroep 
Tochten buiten en Nijmegen, dus echt weg is hij niet en dat stellen wij zeer op 
prijs. 
    
Veel leesplezier. 
Wandelgroetjes van  
 
Linda Breems 
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V A N U I T  D E  Z W E R V E R S 

 
 
 

 
 
 
Van de Voorzitter 

  
 

 
Beste medeleden van WSV de Zwervers, 

 

Als kersverse voorzitter is een van mijn taken om een stukje te schrijven in ons 

“Wandelkrantje”, een taak die ik met plezier zal doen, mede omdat dit ook een 

mooie gelegenheid is om met jullie allen te communiceren. Ik wil dan ook graag 

van de gelegenheid gebruik maken om mijzelf eerst een beetje voor te stellen. Ik 

ben 37 jaar en werk in het dagelijks leven als Financial Manager bij Nihot in 

Amsterdam, een bedrijf dat machines maakt voor de afvalscheiding en deze over 

de hele wereld vermarkt.  

 

Daarnaast ben ik vader van 2 jonge kinderen, Mariëlle (9) en Tim (5) en ben ik al 

ruim 3 jaar gelukkig met Linda welke jullie allen bekend zal zijn als redactrice van 

het wandelkrantje en sinds kort ook de secretaris rol in onze mooie vereniging 

bekleedt. Linda is dan ook dan ook de rede dat ik met de wandelsport in 

aanraking ben gekomen, met name door haar enthousiasme voor de Nijmeegse 

Vierdaagse, een evenement die ik al lange tijd op mijn Bucketlist had staan om 

ooit nog eens te lopen. 

 

De eerste kennismaking met de Vierdaagse was toch anders als ik mij had 

voorgesteld, want hoewel ik in de veronderstelling was slechts 40km te hoeven 

lopen, bleek hier de emancipatie nog niet te hebben toegeslagen en moesten de 

mannen gewoon 50km lopen. En hoewel dat op zich nog niet onoverkomelijk 

hoefde te zijn, is de starttijd ook nog eens om 04:00u ’s morgens, wat voor mij 

betekende dat de wekker om 02:30u gezet moest worden om vanaf de camping 

in Groesbeek op tijd te zijn. Een hele opgave voor iemand die er 

normaalgesproken al moeite mee heeft om rond 09:00u op kantoor te 
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verschijnen. Maar het evenement is onbeschrijflijk en heeft een diepe indruk 

achtergelaten en dit jaar hoop ik dan ook voor de 3
e
 keer mee te mogen doen en 

dan begint het al aardig op een verslaving te lijken. 

 

Zeker even mooi is de voorbereiding op dit evenement en ook dat was voor mij 

een eerste contact met veel wandelsportverenigingen door heel Nederland. En ik 

ben onder de indruk van de enorme inzet van vele vrijwilligers die het wandelen 

door de mooiste plekjes in Nederland voor tienduizenden liefhebbers mogelijk 

maken en dit geldt ook zeker voor onze eigen vereniging die gedragen wordt door 

onze vele enthousiaste vrijwilligers en bestuursleden. En dat blijkt ook wel, als je 

hoort dat er over de tochten van de Zwervers door heel Nederland met lof wordt 

gesproken. Complimenten dus! 

 

Samen met het dagelijks bestuur, Yvonne Sant en Linda Breems en onze overige 

bestuursleden ben ik voornemens dit enthousiasme verder uit te dragen en hoop 

ik de komende tijd velen van jullie te spreken en beter te leren kennen. Het eerste 

jaar zal wat dat betreft zeker een jaar worden om het wel en wee binnen en 

buiten de vereniging beter te leren kennen, maar zoals het een goed wandelaar 

betaamt zetten we ons beste beentje voor ! 

 

Uiteraard wens ik jullie veel lees- en wandelplezier. 

 

Robin Visscher 

Voorzitter WSV de Zwervers  
 
---   ---  --- 

 
  

Hoe’ste dikker de boum, hoe’ste groter de 
skaduw… 
. 
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Van het Secretariaat (even voorstellen) 
 
Mijn naam is Linda Breems, ik ben 48 jaar oud, sinds 2006 lid van 
de WsV de Zwervers en inmiddels een aantal keren mee geweest 
met de Zwervers naar Nijmegen in de school.  
Ik ben Geboren en getogen in Heemskerk.  
 
In mijn dagelijks leven run ik samen met 3 collega’s een 
Webhosting bedrijf, welke zich voornamelijk richt op 

Domeinregistratie en Webhosting voor particulieren en Midden- en Kleinbedrijf. 
Dit doe ik al sinds 2000.  
Ik woon samen met Robin Visscher die twee schatten van kinderen (Mariëlle en 
Tim) heeft welke ieder weekend bij ons wonen. Verder hebben we een 
Langharige Duitse Herdershond (Beer)van 10 jaar oud, een papegaai (Pipo) 7 
jaar, een valkparkiet en twee konijnen.  
 
Toen ik kennismaakte met de wandelsportvereniging had ik al wat jaartjes 
gelopen en regelmatig een deel van het Pieterpad in combinatie met een gezellig 
weekendje weg, maar nooit meer dan 25km. 
Ik had de smaak te pakken gekregen en wilde de uitdaging aangaan om ook die 
40km te gaan lopen met het oog op Nijmegen. 
De eerste keer duurde slechts 1 dag vanwege die hete zomer in 2008. De jaren 
daarna heb ik nog 3 keer in de school  gelogeerd met de vierdaagse van 
Nijmegen.  
Het leek me ook al snel leuk om wat voor de vereniging te betekenen en via Harry 
Wagenvoort en Ton Swart ben ik in eerste instantie tochten gaan voorlopen die 
toen door hun werden uitgezet, later kwam ik tevens bij de pijlers groep terecht 
waar ik al enige jaren met plezier zo nu en dan wat tochten mee help pijlen. 
In 2008 ben ik gevraagd voor de redactie van het Wandelkrantje wat ik al sinds 
die tijd met veel plezier doe. 
Sinds vorig jaar mag ik de website van het KNBLO-NL regio Noord-Holland 
onderhouden, waarbij ik o.a. nieuwsberichten plaats over en voor onze regio. 
 
Nu is het Secretariaat op mijn pad gekomen en heb er veel zin in. Zoals ik al in 
het voorwoord zei vind ik het een uitdaging om voor deze toch wel bijzondere 
vereniging mijn bijdrage te mogen leveren in het voortbestaan ervan.  
Tot slot komen we elkaar wellicht tegen in Nijmegen waarbij ik ook meega in de 
verzorging. 
 
Tot ziens 
Linda Breems 
 
---   ---  ---  
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Verjaardagen; 

 

Lang zullen lopen 

Lang zullen ze lopen 

Lang zullen ze lopen 

In de gloria! ! ! ! 

 

APRIL 2013 

De heer van Holten 3-apr 
 

De heer Duindam 17-apr 

De heer Wiegman 3-apr 
 

Mevrouw Lensen 19-apr 
Mevrouw Weijers- 
Baltus 4-apr 

 
De heer Fray 20-apr 

Mevrouw Breems 5-apr 
 

Mevrouw Fray 20-apr 

Mevrouw Brunsveld 5-apr 
 

Mevrouw Hollenberg 25-apr 

De heer Lommerde 8-apr 
 

Mevrouw Heeremans 27-apr 

Mevrouw van der Ham 8-apr 
 

De heer Sprangers 30-apr 

Mevrouw Verheggen 10-apr 
 

Mevrouw Gravemaker-van der 
Wal 30-apr 

Mevrouw Sant-Munnik 15-apr 
   MEI 2013 

De heer van der Velde 1-mei 
 

De heer Bruineberg 14-mei 

De heer Gravemaker 3-mei 
 

Mevrouw Poliste 14-mei 
Mevrouw Gräbe-
Antenbrink 3-mei 

 
Mevrouw Beerta- Wassenaar 16-mei 

De heer Horlings 5-mei 
 

De heer Zweegman 18-mei 

De heer Visser 5-mei 
 

Lisette Dijkstra 18-mei 

Mevrouw Sprangers 5-mei 
 

De heer Bleeker 20-mei 

De heer Schellekens 6-mei 
 

De heer Vos 21-mei 

De heer Heeremans 8-mei 
 

Mevrouw Oosterman 21-mei 

De heer Baltus 9-mei 
 

Mevrouw Kuperus-Lutter 23-mei 

De heer Bremer 9-mei 
 

De heer Duindam 24-mei 

Mevrouw Mantel 10-mei 
 

Mevrouw Fatels 25-mei 

De heer Vaatstra 11-mei 
 

De heer Numan 28-mei 

De heer Winkelaar 11-mei 
 

De heer Platjee 28-mei 

Mevrouw Beentjes 13-mei 
   Mevrouw Heeremans 13-mei 
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JUNI 2013 
  

JULI 2013 
 Mevrouw de Vries 3-jun 

 
De heer Gehrkens 1-jul 

Mevrouw Termes 4-jun 
 

Mevrouw Zweegman-Numan 1-jul 
Mevrouw Zwaan-van 
Delft 5-jun 

 
De heer de Lange 2-jul 

De heer Dikkeboom 6-jun 
 

De heer Winters 2-jul 

Mevrouw Dikkeboom 7-jun 
 

J.A.M.F. Willems 6-jul 

Mevrouw Koens 12-jun 
 

De heer Hillen 7-jul 

Mevrouw van der Tuuk 12-jun 
 

Mevrouw Weijers 7-jul 

Mevrouw Bol-Fatels 13-jun 
 

De heer Sant 9-jul 

De heer Sant 14-jun 
 

Mevrouw Fatels 11-jul 

Mevrouw Sinemus 20-jun 
 

De heer van Es 12-jul 

De heer Waterlander 22-jun 
 

Mevrouw Beentjes 15-jul 

De heer Weijers 26-jun 
 

De heer Bonneveld 20-jul 

Mevrouw Lammers 27-jun 
 

De heer van der Hoorn 20-jul 

Mevrouw Marinus 27-jun 
 

De heer Mons 25-jul 

De heer Botman 30-jun 
 

De heer Kamps 28-jul 

   
De heer Mulder 28-jul 

   
Mevrouw Bregman-Knikman 28-jul 

   
De heer Waterlander 29-jul 

   
De heer Stecher 31-jul 

 

 
Nieuwe leden 2013: 
Naam Voornaam Geboortedatum Plaats 

Dijkman Jeane 21-12-1946 Beverwijk 

Horst - van Montvoort, van der Betty 28-3-1950 Heemskerk 

Jenema-Overmeer Margareth 16-2-1964 Beverwijk 

Kuijper Petra 1-11-1964 Heemskerk 

Lensen Bets 19-4-1951 Beverwijk 

Visser Kees 5-5-1943 Castricum 

Warink Jan 27-2-1948 Beverwijk 

    

Linda Breems 
 
---   ---  --- 
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Van de Penningmeester 
 
Er zijn nog vele leden die hun contributie nog niet hebben betaald. Het zijn er 
zoveel dat ik nog maar niet begin met het aanmanen.  
Ik kan me voorstellen dat je het niet zeker meer weet. Mail mij dan even, dan 
zoek ik het na. Mijn e-mailadres is: ycmsant@gmail.com. 
Als de contributie dan op 1 juni nog niet binnen is, dan ga ik aanmanen en komt 
er € 5,-- bovenop het bedrag van € 19.50 of € 26.00.  
Reuze bedankt voor jullie aandacht.  

 
Yvonne Sant 
 
---   ---   ---  

 
 

                                                   
Beverwijk 24 – 04 - 2013 

 

Beste vrijwilligers 

 

Beste vrijwilligers wie komt ons helpen tijdens de Avond4daagse van Heemskerk. 

Met 60 bewoners willen wij graag deelnemen aan deze Avond4daagse. 

Datum dinsdag 4 juni t/m vrijdag 7 juni 2013 

We verzamelen als vrijwilligers om 17.00 uur bij de ingang van de Cirkel in de 

woonwijk van Harteheem aan de Hoflaan te Heemskerk 

Vertrek vanuit de Cirkel 17.30 uur 

Afstand 3 km 

Als u beschikbaar bent om te helpen laat het me weten.  

Bel of via e-mail naar Ton Swart 

Zij die zich al aangemeld heeft kan deze mail als informatie beschouwen, 

 

Bij voorbaat hartelijk dank namens de bewoners van Harteheem 

E-mail tonswart@casema.nl of 0640553280 

 

Ton Swart 

 
---   ---   --- 

 

mailto:tonswart@casema.nl
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W A N D E L V E R H A L E N  

 

23 maart Duinentocht 
 
De vorige dag hadden we met uitpijlen een voorproefje van het weer en de tocht 
gehad. Gelukkig  had ik afgesproken, anders had het er niet van gekomen. 
Gewaarschuwd voor een Siberisch weekeinde stond ik goed aangekleed om met 
Lia en Sylvia de 20 km te gaan lopen. Bij het inschrijven stonden we al te praten 
en daar is de rest van de tocht geen einde aan gekomen!  
Ook Sylvia en Lia waren blij met de afspraak. Ook voor hen gold dat  het er 
anders niet van gekomen was.  
Letterlijk en figuurlijk goed gemutst gingen we van start. Prachtige tocht, zwak 
zonnetje, snijdende wind, maar het gezelschap verwarmde!  
De eerste kilometers gingen nog een beetje traag. Je moet toch in een lekker 
tempo komen en de tocht was van dien aard dat juist in het begin de meeste 
open stukken zaten en dat gecombineerd met de straffe wind tegen, maakte het 
bij tijd en wijle onbehaaglijk. Maar zoals eerder gezegd: we waren goed ingepakt 
en het tempo steeg als vanzelf zodat we al na een kilometer of 8 de 
handschoenen uit konden doen, en op sommige stukken zelfs de muts af ging. 
Het beppen ging ondertussen onverstoorbaar door. Het was dan ook lang 
geleden dat we elkaar hadden gesproken. De rust bij Kijk Uit was welkom. Toen 
al op zo’n 9, bijna 10 km. Lekkere biologische thee en een tosti er naast versterkt 
en verwarmd de inwendige mens voldoende voor het vervolg van de tocht.  
Opeens is de wind in de rug en het zonnetje in het gezicht. Wat een weelde! 
Extra blij dat we gegaan waren, kon er nog een tandje bovenop en binnen de 
kortste keren waren we al weer terug in Wijk aan Zee. Achteraf hadden we wel 
voor die 25 km kunnen gaan, maar 20 als 1

e
 keer voor mij voelde echt heel erg 

goed.  
Was ook de allereerste keer dat ik een tocht van de Zwervers in de duinen heb 
gelopen. Het was zeer aangenaam! Mooie route, goed gepijld, maar gelukkig ook 
goed beschreven in de beschrijving. Sommige mensen konden we onderweg nog 
helpen en zelf amper gezocht. Daar waar echt problemen werden verwacht, 
hebben we Joop gebeld.  
Sylvia en Lia hebben nog veel meer kilometers te gaan in vergelijking met mijn 
toeristentripje tijdens de 4-daagse, dus zij zullen nog menig loopje gaan doen. 
Maar als alles ging zoals vandaag, komt dat ook wel goed! 
 
Yvonne. 
 
---   ---    --- 
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Het verhaal(tje) -10 km- van een DEBUTANT………….. 
 
Zaterdag 23 en zondag 24 maart zou vanuit Heliomare een heerlijke lente-
wandeltocht worden gehouden. 
De partner van mijn vrouw Marieke was geblesseerd.  
De tocht zou mooi passen in hun voorbereiding voor de Dam tot Dam 
wandeltocht in september a.s. 
Alleen lopen was voor Marieke geen optie, ik streek de hand over mijn hart. 
Voor het eerst in mijn 63 jarige leventje ging ik deelnemen aan een 
georganiseerde wandeltocht. 
Namelijk de 45

ste
 Duinentocht. Georganiseerd door WSV “de Zwervers”. Uw 

vereniging die ook jaarlijks acte de préséance geeft in Nijmegen en waar ik de 
laatste twee jaar als masseur mocht fungeren. Tweemaal een bijzonder gezellige 
week meegemaakt. 
 
De keus viel op zondag de 24

e
 maart. Lente - wandeling? ECHT NIET!  

Een keiharde oostenwind en een temperatuur van -2 deden de 
gevoelstemperatuur op min heel veel graden gevoelen. Maar als 
schaatsliefhebber was dat uiteraard geen bezwaar. De schaatsen lagen toch 
alweer in het vet. 
Toch met goede moed richting starttafel, alwaar ik meteen een paar bekende 
gezichten zag. 
Margriet, Aad, de vrouw van Kees en de echtgenote van Aad. 
Met een gulle lach werden we ontvangen.  
Je moet tenslotte als debutant niet meteen overdrijven, daarom gekozen voor de 
10 km. Een keurige routebeschrijving werd uitgereikt.  
Alles keurig aangegeven. Met een goed gevoel op pad…………………….! 
Al snel bleek dat we het zelfs warm kregen. Ondanks die lage 
gevoelstemperatuur. 
 
Keurig liep ik met mijn neus in de routebeschrijving en kwam er snel achter dat 
alleen lopen op de bordjes voldoende was.  
Ook geleerd dat je niet al te veel om je heen moet kijken. Ineens stonden Marieke 
en ik aan de Oudendijk te Heemskerk. Moesten we links of rechts? Toch maar 
weer de routebeschrijving erbij gehaald en de Oudendijk kwam daar niet op voor.  
Een paar honderd meter terug zagen we welk bordje we gemist hadden. Zo werd 
het al 11 km. 
Daarna keurig de route gevolgd en ik vond het best welk leuk, ondanks een paar 
stevige glooiende zandpaden. Net zoiets als de Zeven Heuvelenweg maar dan 
(een stuk) korter en minder hoog denk ik. 
Na een ruime twee uur konden we ons weer afmelden, zelfs met zweet op de rug.  
Hoewel we zelf gelopen hebben, bedankt voor de keurige organisatie!!!!!!!!!!!!! 
 
Ernst (sportmasseur Nijmegen) en Marieke Janssen 
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M E D E D E L I N G E N   

 

    WSV AVONDVIERDAAGSE  NOORD-HOLLAND 

 
De avondvierdaagsen, de middag vierdaagse en de 

zomeravondtocht 
 
HEEMSKERK 
4-5-6-7 juni 
De afstanden zijn 3, 5 en 10 km 
Inschrijven op 31 mei en 3 juni van 19:30 uur tot 20:00 uur.   
En voor de start op 4 juni 
De kosten bedragen € 4.00 per persoon.  
Startgebouw: locatie Harteheem, De Cirkel 1 (Hoflaan), Heemskerk. 
De start is vanaf 18.00 uur 
 
 
 
BEVERWIJK 
18-19-20-21 juni 
De afstanden zijn 3, 5 en 10 km 
Inschrijven 14 juni en 17 juni vanaf 19:30 uur tot 20:00 uur.  
En voor de start op 18 juni. 
De kosten bedragen € 4.00 per persoon. 
Startgebouw: Speeltuin Kindervreugd, Huiderlaan 7 Beverwijk. 
De start is vanaf 18:00 uur. 
 
WIJK AAN ZEE  
11-12-13-14 juni 
Afstanden en starttijd: 
10 km 18.15-18.30 uur, 5 km 18.30-18.45 uur.                               
Startgebouw: dorpshuis De Moriaan, Dorpsduinen 4, Wijk aan Zee. 
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MIDDAG4DAAGSE 50+ IJMOND-NOORD 
25-26-27-28 JUNI 
De afstanden zijn 2,5 – 5 en 7,5 km 
De kosten bedragen € 4,00 per persoon, inclusief medaille. 
Start: 25 juni De Stut, Maasstraat 3 Heemskerk 
       26 juni Buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2, Beverwijk  
       27 juni Spectrum, Lauraplein 1, Heemskerk 
       28 juni Wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2, Beverwijk 
Starttijd: 14.00 uur, de startlocatie sluit om 16.30 uur.   
 
 
ZOMERAVONDWANDELTOCHT 
28 augustus 
De afstanden zijn 3, 5 en 10 km 
Startgebouw: buurthuis Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2C, Beverwijk. 
Starttijd: 17.30 – 19.00 uur. 
 
 
 
WSV avondvierdaagse Noord-Holland 
Margriet Sponselee, secretaris 
Tel: 0251-258319 
Email: m.sponselee@casema.nl 
 
---   ---   ---   

 
Geachte wandelliefhebber, 
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graag willen wij onderstaande Paleizenwandeltocht onder uw aandacht brengen, 
met het verzoek deze op uw website te plaatsen en/of deze te mailen naar uw 
deelnemers cq leden. 
 
De serviceclub Kiwanis Hilversum-Baarn organiseert op 1 juni a.s. een unieke 
wandeltocht, die u door prachtig en afwisselend boslandschap voert en- heel 
bijzonder- door de tuinen van paleis Soestdijk. Voor het eerst in de geschiedenis 
leidt een wandeltocht u door de Koninklijke tuinen. Maar ook  kasteel 
Drakensteyn wordt aangedaan. De wandelaar treedt letterlijk in de voetsporen 
van de Koninklijke familie! Een echte Paleizenwandeltocht.  
U kunt kiezen tussen een tocht van 15 km of 25 km. 
De tocht wordt onder auspiciën van de Stichting Gooise Wandelsport Bond 
georganiseerd. De serviceclub Kiwanis Hilversum-Baarn zal de opbrengst van de 
wandeltocht besteden aan het wereldwijde project “ STOP TETANUS”. Meer 
informatie over de Paleizenwandeltocht vindt u op  
www.kiwanis.nl/hilversum-baarn.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jaap Bos 
Coördinator PR commissie 
Kiwanis Hilversum-Baarn  

 
---   ---   --- 
 
Beste Zwervers, 
 
 
Wist u dat…. U bij het tonen van uw ledenpas 10 % korting krijgt  bij 
 

 
Op wandelschoenen en wandel kleding…. 
Momenteel hebben zij een model in de aanbieding van hi-tec voor de Zwervers 
heren en dames model 139.95 nu voor 99.95 
 
 
Tot ziens bij Ab Geldermans! 
 
---   ---   --- 

 
 
 

http://www.kiwanis.nl/hilversum-baarn
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Rabobank Fietsdag  Zondag 15 september 
 
Voor verenigingen en stichtingen in IJmond Noord organiseert 
de Rabobank een Fietsdag. De Rabobank Fietsdag is een 
sportief evenement waarbij deelnemers hun volle 
stempelkaart, met een waarde van 10 euro, kunnen doneren 
aan bijvoorbeeld uw vereniging of stichting.  
Dus hoe meer deelnemers die dag voor uw vereniging fietsen, 
hoe meer geld er wordt verdiend voor uw club.  
De derde editie van de Rabobank Fietsdag vindt plaats op 
zondag 15 september 2013. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda! 
 
Om de fietsdag zoveel mogelijk onder de aandacht te brengen bij leden, familie 
en vrienden is er vanaf 6 mei 2013 een digitaal promotiepakket te vinden op onze 
http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/ijmondnoord/ .  
Deze kunt u zelf uitprinten, uitdelen en ophangen in uw clubhuis, om zoveel 
mogelijk mensen te laten fietsen voor uw vereniging om zo geld te verdienen voor 
de clubkas. 
 
Wij willen namens onze vereniging Wsv de Zwervers inventariseren wie van onze 
leden graag hieraan mee willen doen. Indien er voldoende animo is kunnen wij 
als vereniging ons aanmelden. U kunt zich opgeven door een mail te sturen aan 
info@wsvdezwervers.nl.  
De inschrijvingstermijn voor de vereniging loopt van 15 april tot 1 juni 2013, graag uw bericht 
daarom voor 20 mei a.s. zodat wij op tijd kunnen zijn indien er genoeg aanmeldingen zijn.  

 
---   ---   --- 

 

Is Wandelsport Vereniging De Zwervers de 
Leukste Sportvereniging van de gemeente 
Beverwijk? 
 
Beste mensen van Wandelsport Vereniging De 
Zwervers, 
  
Deze week is de tweede editie van De Verkiezing 
van de Leukste Sportvereniging 

http://www.leukstesportvereniging.nl/genomineerden/dv/gemeente20042  
officieel van start gegaan. Tot en met 19 mei 2013 kunnen alle inwoners van de 
gemeente Beverwijk stemmen op hun favoriete sportvereniging.  

 
Wandelsport Vereniging De Zwervers 
http://www.leukstesportvereniging.nl/stem/dv/wandelsportverenigingdezwervers    

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/ijmondnoord/
mailto:info@wsvdezwervers.nl
http://www.leukstesportvereniging.nl/genomineerden/dv/gemeente20042
http://www.leukstesportvereniging.nl/stem/dv/wandelsportverenigingdezwervers
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is genomineerd en maakt nu kans om de Leukste Sportvereniging van de 
gemeente Beverwijk te worden. Deelname aan de verkiezing is voor Wandelsport 
Vereniging De Zwervers kosteloos. Bekijk hier de verdere uitleg van de 
verkiezing. http://leukstesportvereniging.nl/page49574/Informatie-voor-sportverenigingen 
 
Positieve publiciteit  gegarandeerd 
De verkiezing draait om de waardering die uw leden hebben voor Wandelsport 
Vereniging De Zwervers. Bij het uitbrengen van een stem worden rapportcijfers 
gegeven. Benut deze kans! De verkiezing zorgt voor een positieve sfeer onder uw 
leden en bij het winnen van de titel is positieve publiciteit natuurlijk gegarandeerd. 
Ook maken uw leden met het uitbrengen van een stem kans op mooie prijzen.  
 

 
http://www.leukstesportvereniging.nl/genomineerden/dv/gemeente20042 
Wat is de Leukste Sportvereniging van de gemeente Beverwijk? 
Dat mogen uw leden nu bepalen. Dus roep iedereen op om te stemmen!!!  

 
Opbrengst voor Spieren voor Spieren 

Per stem waarbij men toestemming geeft om de 
nieuwsbrieven van partners te ontvangen wordt 
er door de partners in totaal € 0,05 gedoneerd 
aan Spieren voor Spieren. Spieren voor 
Spieren zet zich in samenwerking met vele 

topsporters in om kinderen met een spierziekte te helpen. Een belangrijke reden 
om mee te doen!  

Stem nu ook op WsV de zwervers en win een mooie Tablet, 1 jaar gratis 
sporten of een van de andere prijzen! 
http://www.leukstesportvereniging.nl/stem/dv/wsvdezwervers  
 
Marcel Demper 
Michelle Verhees  
info@leukstesportvereniging.nl  
Tel.nr. 06 25 24 48 84 

  
---   ---   --- 

 

http://www.leukstesportvereniging.nl/genomineerden/dv/gemeente20042
http://www.leukstesportvereniging.nl/stem/dv/wsvdezwervers
mailto:info@leukstesportvereniging.nl
http://t.ymlp350.net/bwsuapaqjumapaueyaaauubqwq/click.php
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NIEUW WEBSITE WSV DE ZWERVERS IN DE MAAK!!  

 
 

Onze website krijgt een nieuw modern jasje!!! 
 
Op dit moment wordt door Michel Jeursen hard gewerkt aan de nieuwe website. 
Wellicht is het jullie al opgevallen dat deze niet bereikbaar is voor informatie. 
 
Gezien de zomertijd en het feit dat er op dit moment geen tochten worden 
georganiseerd is hiertoe besloten zodat Michel in alle rust de tijd kan nemen de 
geheel nieuwe website met nieuwe lay-out kan bouwen. 
 
Wij vragen u daarom geduld en begrip voor het hierdoor ontstane ongemak.  
Hartelijke dank daarvoor. 
 
Linda Breems 
 
---   ---   --- 
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…………………..Dag allemaal! 

 

Voor diegenen die tijd/gelegenheid/zin hebben: gezocht: vrijwilligers voor de 

wandelgroep voor bewoners van Lommerlust. 

 

Wanneer u interesse hebt, kunt u contact opnemen met Jeanette of Sandra van 

de afdeling Activiteitenbegeleiding. 

Het telefoonnummer is:  0251 - 229044.  

hartelijk bedankt alvast! 

 

Yvonne Sant  

 
---   ---   --- 
 
  

De wirreld is as ’n boek en ientje die nooit op 
rois gaat, leest maar ien bladzai…. 
. 
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I N T E R E S A N T E  W A N D E L L I N K S  

 
www.wsvdezwervers.nl                      
www.wandel.nl 
www.landelijkwandelprogramma.nl 
www.sportwandelschool.nl 
www.wandeltrainer.nl 
www.sportfair.nl 
www.egmondwandelmarathon.nl 
www.wandelvierdaagsehaarlem.nl 
www.tweevoeter.nl  
www.4daagse.nl  
www.30vanzandvoort.nl  
www.pluswandel4daagsealkmaar.nl  
www.wandelsportmagazine.nl  
www.westerborkpad.nl  
www.toerisme-ijmond.nl  
www.recreatieschapspaarnwoude.nl 
www.lechampion.nl 
www.wandelbeursnoordholland.nl 
www.leukstesportvereniging.nl 
  

Weggooie ken altoid nag… 
. 
   

http://www.wsvdezwervers.nl/
http://www.wandel.nl/
http://www.landelijkwandelprogramma.nl/
http://www.sportwandelschool.nl/
http://www.egmondwandelmarathon.nl/
http://www.tweevoeter.nl/
http://www.4daagse.nl/
http://www.30vanzandvoort.nl/
http://www.pluswandel4daagsealkmaar.nl/
http://www.wandelsportmagazine.nl/
http://www.westerborkpad.nl/
http://www.toerisme-ijmond.nl/
http://www.recreatieschapspaarnwoude.nl/
http://www.lechampion.nl/
http://www.wandelbeursnoordholland.nl/
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