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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  

IBAN:NL80INGB0005931779 

5931779 
t.n.v. 
WSV DE ZWERVERS 
Merel 72 
1965 ET  Heemskerk 
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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, 
 
Na de Vierdaagse van Nijmegen heb ik weer wat wandelverslagen ontvangen. 
Dat stemt mij als redactrice zeer vrolijk. Hartelijke dank daarvoor. 
 
In deze editie wordt vragen wij uw aandacht voor de nieuwe website welke zeer 
binnenkort online zal gaan. Het streven is 1 oktober a.s. !!  
Er wordt hard gewerkt aan de afronding.  
 
Verder aandacht voor de St. Maartentocht dit jaar. U bent van harte welkom om 
mee te lopen. 
 
Veel leesplezier. 
Wandelgroetjes van  
 
Linda Breems 

  

 Wat je gebruikt wordt beter, wat je niet 
gebruikt gaat verloren. En 2000 jaar geleden 
zij Hippocrates al tegen zijn patiënten: 
Wandelen is het beste geneesmiddel. 
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V A N U I T  D E  Z W E R V E R S 

 
 
 

 
 
 
Van de Voorzitter 

 
 

Beste wandelfans, 

De vierdaagse licht inmiddels al weer kilometers achter ons en het nieuwe 
wandelseizoen 2013/2014 is al weer in volle gang. Een paar weken geleden 
hadden we de reünie van Nijmegen en het was goed te zien dat we daar met een 
leuke groep waren gekomen om even na te praten onder het genot van een 
drankje! 
 
Ook is onze vereniging alweer druk bezig met de voorbereiding van de Sint 
Maartentocht in november en hopelijk gaat het weer ons ook daarbij helpen. De 
route zal dit jaar door onze Dirk van der Leckstraat lopen en bij deze is iedereen 
alvast van harte uitgenodigd om even te komen aanwandelen. Volg de pijlen..... 
 
Volg ook zeker de ontwikkelingen op onze website. Michel Jeursen heeft heel 
hard gewerkt om onze site in het nieuw te steken en de komende weken zal deze 
"live" gaan en zullen we ook nieuws via de website gaan melden en misschien 
ook wel verslagen en foto's van onze mooie wandeltochten. Voor wie het nog niet 
wist hierbij nog even het adres: www.wsvdezwervers.nl 
 
Wellicht nog goed te vermelden tot slot, dat er altijd behoefte is aan vrijwilligers. 
Dus mocht je tijd over hebben en iets willen doen, meld je dan even via het 
secretariaat.  
 
Veel wandelplezier toegewenst de komende tijd ! 
  

 

Robin Visscher 

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

 

http://www.wsvdezwervers.nl/
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Van het Secretariaat  
 
Verjaardagen; 

 

Lang zullen lopen 

Lang zullen ze lopen 

Lang zullen ze lopen 

In de gloria! ! ! ! 

 

         
Oktober 2013   November 2013  

De heer Lieuwes 1-okt 
 

Mevrouw Kuyper 1-nov 

De heer Postema 1-okt 
 

De heer Borst 3-nov 
Mevrouw Beelen-
Gigengak 1-okt 

 
Mevrouw Huisman-Schaap 3-nov 

De heer Schipper 3-okt 
 

De heer Grijzenhout 5-nov 
Mevrouw Mons-
Blaauwbroek 9-okt 

 

Mevrouw Bremer-Snijders 
Vroegop 7-nov 

De heer Waterlander 10-okt 
 

Mevrouw van Holten 8-nov 

De heer van Duijn 13-okt 
 

Mevrouw Dijker-de Ruiter 13-nov 

Mevrouw Zweegman 17-okt 
 

Mevrouw Roozeboom-
Dekker 14-nov 

Mevrouw Heijnen-
Zwaan 18-okt 

 
De heer Roozeboom 19-nov 

Mevrouw Snijders 18-okt 
 

Mevrouw Mooij 19-nov 

De heer de Graaf 22-okt 
 

De heer Duindam 22-nov 

De heer Heeremans 27-okt 
 

De heer de Lange 23-nov 

De heer Luiken 27-okt 
 

Mevrouw Kranendonk-van 
der Mijl 29-nov 

Mevrouw Bijkerk - 
Arntz 27-okt 

 
Mevrouw de Lang 30-nov 

Mevrouw Klein Entink 28-okt 
   Mevrouw Petra 28-okt 
   De heer Vonck 31-okt 
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December 2013 
 
De heer Jeursen 2-dec 

Mevrouw Vos 3-dec 

De heer Bleijendaal 6-dec 

Jan Willem van Dormolen 10-dec 

Mevrouw Waterlander 10-dec 

De heer Bol 12-dec 

De heer Esseling 19-dec 

Mevrouw Dijkman 21-dec 

De heer Oosterman 24-dec 

Mevrouw de Vries 27-dec 

 

Linda Breems 
 
---   ---  --- 
 
Mijn Vierdaagse van Nijmegen in de verzorging. 
 
Dit jaar had ik door omstandigheden besloten de vierdaagse niet te gaan lopen. 
Erg leuk was het toen ik gevraagd werd in de groep van de verzorging te komen 
helpen dit jaar. Zeker omdat Robin de vierdaagse wel ging lopen, was het des te 
leuker dat ik er toch ook bij kon zijn dit jaar. 
 
Ik mocht de vier dagen mee met de verzorgers die met het busje ‘s morgens heel 
vroeg op moesten staan om op tijd op de vaste plaats langs de route te zijn. In 
het begin was het even wennen, maar al gauw voelde ik me op mijn gemak in de 
groep, de sfeer was erg gezellig.   
 
Al jaren lang staat iedere dag het busje op dezelfde 
afgesproken plaatsen om zo de wandelaars te 
voorzien van hun natje en droogje, en indien nodig wat 
extra verzorging zoals massage of blaren die verzorgd 
dienen te worden. 
Al gauw was mij duidelijk dat ik gemiddeld tussen 2 en 
3 uur in de morgen op moest staan om op het ontbijt te 
verschijnen. Dat was veel eerder dan ik gewend was als wandelaar. Iedere 
morgen na het ontbijt je broodje klaarmaken voor de dag en de bus inladen. 
Aangekomen op de plaats, de tent opzetten en de hapjes voorbereiden. En dan 
wachten totdat de eerste wandelaars langskwamen. 
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Langs de route streepte ik iedereen af die langs kwam. Zo 
wisten we wanneer de laatste wandelaar langs was 
geweest en konden wij inpakken. Zodra we aankwamen in 
de School hielpen we elkaar de wagen uitladen en na een 
heerlijk soepje ging ik na een douche een paar uurtjes plat. 
Zo haalde ik wat slaap in. 
De avonden na het eten stonden in het teken van het 
verzorgen van de voeten van de wandelaars die het nodig 
hadden. Vele blaren kwamen voorbij en we hebben vele 

voeten ingetapet. Ik heb echt genoten van deze week en vond het een hele 
ervaring om mee te werken met een zo’n hecht team dat al jaren onze 
wandelaars helpen over de streep trekken. 
Ik wil bij deze Cock, Ernst, Theo, Yvonne, Ton en Rom bedanken voor de 
gezellige week en prettige samenwerking.  
 

Linda 
PS; foto inzet was een grapje van de mannen, verkleed als zuster haha. 

 

W A N D E L V E R H A L E N  

 

Ond. Wandelverhaal; 
De zwervers kennen mijn roepnaam Wijna beter dan mijn volle naam Wijnanda, 
waarmee ik terechtgekomen ben in Dagblad Kennemerland als Zomertoer 
deelnemer.  
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WANDELSPORT VERENIGING “DE ZWERVERS”      4-2013 (145)  

 8 

 

 
 
 
Tot ziens, Wijna van Vliet 
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De dromedaristocht op 6 en 7 juli 2013 te Enkhuizen. 
   
Ik ben een lid van DE Zwervers en woon niet in de IJmond. Ik wil eens een 
verslag geven van  een tocht die voor de meeste leden van De Zwervers buiten 
hun gezichtsveld ligt meestal vanwege de afstand. 
Wat de meeste leden niet weten dat ook in Oostwest Friesland ook mooie 
natuurgebieden liggen. 
Maar terug naar het begin….We hadden besloten om als afsluiting van onze voor 
bereiding op de 4daagse de Drommedaristocht te lopen vanuit Enkhuizen. We 
dat zijn Han Lieuwes uit Obdam en Jan Munster uit Hensbroek. 
Zoals afgesproken stond ik om 7.45 uur voor Jan zijn deur en konden we 
vertrekken  richting Enkhuizen. 
Daar aangekomen bij de startlocatie in het stationsgebouw inschrijven ,kopje 
koffie en insmeren tegen eventueel verbranden op deze eerste zomerse dag van 
het jaar. 
Zoals we van deze vereniging , De Haringstadters , gewend zijn kregen we weer 
een uiterst gevarieerde wandeling voor de voeten. Wij hadden voor de 25 km 
gekozen. De route liep allereerst door de oude stad  
en over de oude vestingwallen richting Bovenkarspel waar we via het Weelenpad 
terecht kwamen in het Streekbos. 
Hier was een rust gevestigd en konden we verder lopen door het bos en verder 
over het Weelenpad,langs veel watervogels . 
Aan het einde van et Weelenpad gingen we richting Lutjebroek waar, via  een 
omweg, we moesten tenslotte ook onze kilometers maken, een tweede rustpunt 
gepland was. 
Hier konden we de vele pleziervaartuigen bewonderen die daar lustig door heen 
voeren. 
Hier bleek weer eens dat dit in vroegere tijden ( nog niet zo heel lang gelden) een 
vaarpolder was. 
Na een broodje en een kopje koffie werd het tijd voor de laatste kilometers. De 
tocht ging via Grootebroek.Weer naar het Streekbos en via een andere route 
terug naar Enkhuizen. 
In Enkhuizen aangekomen liepen we eerst weer een stuk door de oude 
binnenstad naar de haven waar het op het water een drukte van belang was en 
konden we de Drommedaris bewonderen. Deze was niet geopend wegens 
restauratiewerkzaamheden en kwamen we zo weer bij ons beginpunt uit. 
Even afmelden  en konden we weer richting huis. Een mooie tocht en een goede 
generale repetitie voor volgende week in Nijmegen en we hopen dat we nog een 
aantal leden van de Zwervers daar zullen aantreffen. 
Succes net de diversen wandelingen in de komende tijd. 
  

Han Lieuwes en Jan Munster.  
---   ---  --- 
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En dat was MIJN derde………….4DAAGSE 
En toch was het gelukkig nog steeds verrassend. 
Voor de derde maal mee als lid van het verzorgingsteam, dit jaar uitgebreid met 
een vrolijke Linda. 
Ivonne, Rom, Cock, Theo en ondergetekende waren de overige leden van dit 
gezellige team. 
 
Voor Cock zal deze editie van de 4Daagse wel een dubbel gevoel hebben 
gegeven. Cock was namelijk ingeloot om mee te lopen, maar een nare blessure 
heeft dat verhinderd. Een normale slaaprust was hierdoor ook voor Cock niet 
weggelegd. Maar in de verzorging was Cock op zijn post en ook op zijn best!!!! 
 
Eerst werd op de zaterdag voor het grote gebeuren “de auto voor onderweg langs 
het parcours” gevuld met vele attributen voor de komende week. Bestek, borden 
voor ontbijt, tafels, grote tent met vele stokken, plastic bekers, koffiekannen, heet 
water kannen, koelboxen, etc etc ,  kortom te veel om op te noemen. 
Zondag om 09.00 uur reed Cock voor en vertrokken we richting Nijmegen, waar 
we door Ton werden ontvangen met heerlijke koffie en iets lekkers daarbij. Ton 
had vanaf zaterdag al de nodige werkzaamheden verricht. 
Niet lang daarna zwermden we uit door het schoolgebouw om de ramen in de “De 
Buut” zo goed en zo kwaad als dat kon af te plakken. Nee donker werd het er niet 
van, maar de “inkijk” voor de buren werd tot een minimum beperkt. 
Daarna onze eigen slaapplaatsen en de verzorgingskamer ingericht. 
In de middag even met Ton de stad in en zijn startnummer opgehaald. Terug in 
de school ff lekker De Tour de France gekeken. 
Om een uur of half zes zijn we als verzorging team de stad ingegaan (Margriet we 
misten je toen al) en na een heerlijk etentje bij de Chinees tot een uur of twaalf 
langs de vele podia door de stad gezworven. Klinkt toch leuk voor leden van “De 
Zwervers”. 
De eersten van de club meldden zich toen al bij de school. Ook Ivonne sloot in de 
loop van de dag aan. 
 
Maandag werden de noodzakelijke boodschappen gehaald bij Appie, we moesten 
erg bedelen om de banaantjes en het bier. Appie had niet helemaal op ons 
gerekend. In de loop van de week stond er speciaal voor “De Zwervers” het 
nodige klaar. Rom en Ivonne hadden daarvoor gezorgd. Tevens zorgden zij voor 
een zo schoon mogelijke school.  
Ook de meeste wandelaars meldden zich……….. 
 
 
Terwijl jullie wandelaars in de vroege ochtend nog op het  lucht- veld- of 
opklapbedje lagen, begon de dag voor vier leden van het team.  
Wellicht denken jullie, wat je nu gaat vertellen wisten we al, maar dat neem ik 
maar voor lief. 
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Onze Theo trok dagelijks –sorry- nachtelijks tussen 02.00 en 02.30 uur als eerste 
de stoute schoenen aan om te controleren of de tijdklokken hun werk hadden 
gedaan bij het koffie zetten. Iedere ochtend troffen jullie bij het wakker worden 
een lekker bakkie aan en ook onderweg bij onze post waren de kannen en later 
jullie kopjes goed gevuld. Vlak na de controle van de tijdklokken maakte Theo 
Cock (of was je al wakker) Linda (al bijgekomen van de schrik) en mij (was nodig 
hoor) wakker. 
Na een lekker nachtelijk ontbijtje en het maken van een “lunchpakketje” voor een 
uur of negen (dus eigenlijk een ontbijtpakketje) werd begonnen met het inladen 
van de proviand voor die dag in de tent. Alle keren vertrokken we in het donker 
naar ons verzorgingspunt, niet nadat Linda een foto van de klok had genomen. 
En iedere ochtend hoorden we onze Belgische vrouw in de Tomtom zeggen: “Ga 
na 100 meter linksaf en neem daarna de eerste, tweede, derde, vierde of vijfde 
afslag op de rotonde”. Dit afhankelijk van waar we heen moesten die dag.  
 
Op de plaats van bestemming aangekomen, ging goed hoor Cock, hing Theo al 
na enkele ogenblikken tegen een lantaarnpaal om –zo hoog mogelijk- onze 
verzorging post via dat prachtige bord aan te kondigen. Het opzetten van de tent 
ging steeds sneller. Linda bleek zich ook hierbij goed aan te passen……!! Iedere 
dag zagen we het licht worden en hoorden we de vogels wakker worden. Dit 
verkortte de wachttijd voor het arriveren van de eerste lopers aanmerkelijk. 
 
Nadat AL ONZE lopers hun natje en droogje hadden gehad werd begonnen met 
het opruimen van de tent. De allerlaatste lopers op de route vonden dat eigenlijk 
niet zo leuk, maar ja waar waren die om 3 uur in de ochtend? In ieder geval niet 
op het parcours. 
Bij aankomst in de school stonden Ivonne en Rom al klaar om ons te helpen de 
auto uit te laden. 
En ons een heerlijk soepje voor te schotelen. Gezamenlijk lunchten we gezellig. 
 
Enkelen van ons hebben daarna een douche genomen en een (paar) uur(tjes) 
geslapen. 
Mijn  eerste jaar heeft me in ieder geval geleerd toch maar toe te geven aan een 
slaapje. Dat scheelt bergen vermoeidheid aan het eind van de week…………! 
 
In de avonduren traden we (Cock, Linda en mijn persoon) op voor de verzorging 
van de blaren en het recht leggen en versoepelen van de diverse spieren. Linda 
ontpopte zich als een heuse verpleegster, dit tot grote verbazing van slachtoffer 
c.q. partner c.q. voorzitter Robin.  
De “verdoving” hielp hem door dit moeilijke uur. 
 
Op de vrijdag present in de aula van De Buut om alle wandelaars te feliciteren 
met hun prestatie.  
De avond werd met velen leuk nagepraat en van een welverdiend drankje 
genoten. 
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Zaterdag na het gezamenlijk ontbijt nog even de handen uit de mouwen om de 
school weer in de oude staat te brengen. Verduistering dan wel de inkijk bij de 
ramen verwijderd en de auto gevuld. In Beverwijk weer de opslag gevuld met alle 
benodigdheden voor weer een 4Daagse. Die van 2014. 
Als het aan mij zou liggen ben ik weer graag van de partij. Allen bedankt voor 
deze fijne week!!! 
(en nogmaals gefeliciteerd met het behaalde resultaat) 
 
Ernst Janssen 
“Jullie” sportmasseur 
 
---   ---  --- 

Mijn eigen 4-daagse 
 
Ook dit jaar weer een paar dagen Pieterpad lopen. Dit keer gekozen voor Noord-
Limburg. Makkelijk te bereiken met de trein en flinke etappes (voor mijn doen in 
ieder geval).  
 
Maandag 15 juli Venlo-Swalmen 
 
Na een moeizame start (de trein reed niet en gelukkig kon ik met Gerard mee 
naar Nijmegen rijden) stapte ik daar op de trein naar Venlo. Daardoor begin ik 
pas om 13.15 uur aan mijn wandeling van 23 km. In Venlo snel de route 
gevonden. Lange straat uit en gelijk de natuur in. Veel vals plat en een enkele 
heuvel. Rugzak toch wel beetje zwaar door waterfles en eten/fruit. Na ca. 12 km 
eerste bordje Swalmen. Zeer welkom.  
De GPS-route van het Pieterpad was nl. niet compleet en omdat ik dat niet gezien 
had ten tijde van het downloaden, liep ik op de Pieterpad aanduidingen. Ik weet 
nu zeker dat ik goed zit. Het is heel mooi, prachtige hoge bomen die heel veel 
schaduw bieden. Temperatuur is ca. 30’C. Opeens na ca. 19 km te hebben 
gelopen, is daar de Herberg in het bos. Voeten uit de schoenen en sokken en 
ontspannen krantje lezen. Tijd voor een biertje en een verrukkelijk meergranen 
broodje gerookte zalm. Heerlijk! Water bijgevuld.  
Zie mensen die ik ook onderweg tegen kwam. Ze zijn hier vriendelijk voor 
vreemden die ook nog alleen komen. Na de pauze is het niet ver meer en loop ik 
Swalmen in. Met hulp van de VVV-medewerker vind ik mijn (super!) B&B 
Ramakers. Zeer vriendelijke mensen en een hele etage voor mij alleen.  
Lekker douchen en uit eten in het Baekske. Was druk, duurde lang, maar 
absoluut de moeite waard. De GPS stond op 23.69 km. 
 
Dinsdag 16 juli Swalmen-Montfort 
 
Na super te hebben geslapen en een dito ontbijt (samen met B&B echtpaar) te 
hebben genuttigd, sta ik om 08.45 uur buiten. Vond gelijk het Pieterpad en ga met 
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frisse moed onderweg. Wederom prachtig mooi weer. Ik dacht aan wat het 
bijzonder gezellige B&B-echtpaar Mia en Bert hadden gezegd: ”vandaag minder 
bos en meer open, dus doorlopen voor de ergste hitte!” Zo gezegd, zo gedaan. 
Weer heel veel vals plat maar ook prachtige natuur en ook hier loslopende 
Hooglanders. De eerste kudde was ik al goed en wel voorbij eer ik het in de gaten 
had. Ook de koeien hadden het warm. Diep in het bos verschanst, schooien ze 
hun eten naar binnen.  
Koffiestop met bonbons en koffiekaatje is net op tijd. Heerlijk gezeten en na een 
half uur weer verder. Had er toen al ruim 12 km opzitten. Kwam vandaag nog 
minder mensen tegen dan gisteren. Wel fietsers (erg veel haast op de elektrieke), 
maar weinig wandelaars. Via St. Odiliënberg kom ik om ca. 13.30 uur in Montfort. 
Nog wel een stuk doorlopen tot ik bij de B&B ’t Kefee ane de Kerk ben. Bijzonder 
hartelijke ontvangst! Temperatuur daar was 33’C. Benauwd ook. De GPS zet ik 
uit op 46.18 km. Dus ook vandaag ca. 23 km gelopen.  
Best wel moe laat ik mij de goede zorgen van gastvrouw Marianne aanleunen. 
Heerlijk wit bier (speciale bierkaart) Blanche de Bruxelles met soepje en tosti 
gaan prima naar binnen. ’s Middags kan ik fijn luisteren naar radio Tour de 
France. Ik ben benieuwd wat de nacht gaat brengen. Ieder uur hoor ik de kerkklok 
slaan……. 
’s Avonds in de lokale pizzeria een heerlijke pizza weggewerkt en op tijd naar 
bed.  
Voeten branden, eerste blaar maar gelukkig geen last daarvan. Schoenen 
kunnen nog prima aan en een lekker zalfje voor de voeten heb ik mee. Heeft de 
hele nacht om in te werken. 
Ook mensen die ik gisteren in Swalmen tegenkwam in restaurant het Baekske, 
zie ik vandaag in Montfort. Zijn al een tandje ouder, hebben nog meer bepakking 
mee, maar doen echt de hele dag over de wandeling.  
 
Woensdag 17 juli Montfort-Sittard 
 
Na een ontzettend slechte nacht, ik heb alleen de klok van 2 en 3 uur ’s nachts 
niet gehoord, is het ontbijten om 08.00 uur en om 08.40 uur sta ik buiten. Heerlijk 
weer. Ik zit gelijk goed op de route die voor de verandering geheel op de GPS 
staat. Met nieuwe energie en zonder de pijntjes van de dinsdag loop ik pittig door. 
Prachtige ochtend maar binnen de 10 km voel ik de rechterkuit opstijven. Hoog in 
de kuit. Dus: te weinig water gedronken en te hard gewandeld. Zo zie je maar 
weer. Wordt altijd weer afgestraft. Op een landweggetje zet ik de rugzak neer en 
ga uitgebreid rekken en strekken. Voelt gelijk al beter. Ook de ’s morgens nog 
ingevette voeten doen het goed en ik ga er weer vandoor. Kom bijna niemand 
tegen. Het is verrukkelijk wandelen! Natuur is mooi en onbelast passeer ik weer 
een kudde koeien. Maar ook een bijenhotel. Dit blijkt een onderzoek van de 
Universiteit van Wageningen te zijn. Ook andere vorm van onderzoek naar 
insecten kom ik tegen.  
De contrasten tussen de diverse paden zijn groot. Diep doordringend hoog bos 
afgewisseld met water en dat weer afgewisseld met velden gerst/mais, etc.  
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Opeens passeer ik een duidelijke opa en oma met kleinzoon. Opa maakt mij 
attent op een zeldzame boomkikker. Prachtig gezicht. Ik bedank de man, hij is 
echt trots en ik loop blij verder. Zelf rek en strek ik nog maar een keer. Onderweg 
is het zo stil en rustig dat ik een toiletpauze in de berm houd. Bos is te ver weg. 
Lopen wordt steeds zwaarder. Langzaam ga ik door. Ik passeer de grens. 
Vreemd opeens in Duitsland te zijn. Veel huizen te koop. Niemand op straat, het 
dorp lijkt uitgestorven. Paden zijn zwaar. Ingeklonken keihard zandpad met losse 
stenen. Het loopt net zo …….. als dat je dit leest.  
Opeens is het over en kom ik in een soort park. Sittard! Eindelijk. Ik zet de GPS 
uit op 73.20 km. Vandaag dus 27 km gelopen. Zoektocht naar de fietsverhuur 
begint. Gaat niet goed. Na terras met krant, biertje, uitsmijter besluit ik met de bus 
naar B&B in Brunssum (tip van Hugo) te gaan. Ik huur daar wel een fiets. Helaas, 
ook daar geen fietsenverhuur.  
B&B is een kleine kamer met balkon. Geen tv, geen radio. Gelukkig wel frisse 
lucht en een super lekker bed. ’s Avonds Grieks gegeten. Te veel, wel lekker.  
Kuit doet nog steeds zeer, voelt alsof er een plaat beton in zit. Inmiddels 2 blaren 
op beide grote tenen en los zittende nagels. Beetje pijnlijk. Hoe moet dat volgend 
jaar als ik 165 km wil gaan lopen? Daar zit maar 1 ding op en dat is trainen.  
 
De volgende dag (donderdag) heb ik super lekker geslapen en ik besluit na een 
biologisch verantwoord ontbijt met eigen gebakken brood met de bus naar 
Maastricht te gaan. Lekker gelanterfant en via de sms een beetje gedold met de 
Nijmegengangers.  
Lopen naar en van de bushalte is evengoed nog ruim 3 km en in Maastricht, na 
een rondje centrum, lekker de Maas opgezocht en op gezette tijden een pauze. 
Goed voor de kuit en de tenen.  
 
Vrijdag ga ik weer naar Cuijk. Ook dan nog steeds heerlijk weer en gelukkig nu 
geen problemen met de trein. Na niet al te lang wachten is Gerard er dan 
gelukkig weer. Helemaal gezellig!  
 
Teruglopen is geen enkel probleem en teruggekomen in de school is het weer 
een feest voor en met iedereen.  Nadat we de meest gezellige vrijdagavond in 
jaren hebben beleefd is het zaterdagochtend weer tijd om op te ruimen en naar 
huis te gaan.  
 
Jullie lezen het wel. Ik heb genoten en hoop dat jullie van dit verhaal hebben 
genoten. Groet! 
 

Yvonne Sant 
---   ---  --- 
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B E D A N K J E   

  
Beste allemaal, 
 
 
Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de goede zorgen tijdens  mijn 4 
daagse in Nijmegen. 
Zoals de meesten al weten, ben ik er volgend jaar niet bij. 
Wij zijn dan 50 Jaar getrouwd en verblijf ik met de kinderen en kleinkinderen op 
Mallorca. 
 
De jaren die dan volgen moet ik afwachten hoe het lichaam er dan voor staat. 
Ik hoop in 2016 er weer bij te zijn. 
 
OOK wil ik de vereniging bedanken voor de herinnering die ik kreeg voor de 10X 
lopen in Nijmegen. 
 
 

groeten van KLAAS 
 
  

Oneliners van Vierdaagse wandelaars aan de Zwervers langs 
de route; 
Als het even rustig was in de tent: ‘Weinig zwervers…. Ze zijn 
vast gaan zwerven…..Misschien komen ze morgen wel, je weet 
het nooit met dat soort.. Zwerven doen jullie toch niet alleen in 
Beverwijk? Zwervers zitten toch overal? 
Hey Zwervers, staan jullie nu hier? Jullie zwerver de hele dag…. 
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!!Uitnodiging namens het bestuur!! 

 
Ik wil jullie graag uitnodigen om op 9 of op 10 
november de 43ste Sint Maartentocht mee te 

komen wandelen.  
 

Het inschrijfgeld hoeft niet het probleem te 
zijn want leden van WSV de Zwervers 

wandelen op vertoon van hun KNBLO-NL 
lidmaatschapspas gratis mee. 

 
De start zal zoals de afgelopen jaren 

gebruikelijk in café het Carillon aan het 
president Kennedyplein 5 in Beverwijk zijn. 

 
Kinderen tot 12 jaar wandelen mee voor €1,00 

en komen niet voor korting in aanmerking 
 

Niet leden betalen €3,00 waarbij leden van de 
landelijke wandelsportbonden een korting  

krijgen van €1,00 
 

Starttijden voor de 20 en 25 km van 9:00 tot 
11:00 voor de 5, 10 en 15 km van 9:00 tot 

13:00 
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M E D E D E L I N G E N   

  
 

UPDATE NIEUWE WEBSITE WSV DE ZWERVERS  
 

 
 
 
 
 
Nog een tip van de websitesluier…. 

 
Beste Zwervers,  
 
Er is de afgelopen maanden hééééél hard gewerkt aan onze nieuwe website. 
Michel heeft er heel veel uurtjes in gestoken om de website in een geheel nieuw 
jasje te zetten. En het resultaat mag er zijn!!.  
 
Alle ‘werkgroepen’ zijn afgelopen zomer aan het werk gezet om zijn/haar 
werkgroep te beschrijven. Onze wandeltochten zijn beschreven en duidelijk 
geduid waar de startplaats is en wanneer ze worden gehouden. Verder is er een 
agenda geplaatst waarop direct te zien is wat er gaande is bij onze vereniging. 
 
Ook is het mogelijk via een de pagina ‘Lid Worden’ uw lidmaatschap aan te 
vragen en vragen te stellen via het ‘contact’ formulier. Daar is tevens de 
mogelijkheid een foto bij te voegen, die wij kunnen gebruiken in ons ‘foto galerij’  
welke tevens op onze website te bekijken is. 
 
Verder zijn er heel veel opties bijgekomen, o.a. de mogelijkheid het 
Wandelkrantje te downloaden, tot twee jaar terug is het mogelijk deze zelf te 
downloaden. Handig toch? 
 
Ook zult u zien dat de foto in de Header regelmatig zal veranderen naar het 
Thema van de wandeling of jaargetijde. Zo krijgt de site een interactief karakter. 
 
 Houdt u dit maar eens in de gaten!!? 
 
 
 
Linda Breems 
 
---   ---   ---  
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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 
www.sanitasbeverijk.nl 
www.sportenbewegen.info 
www.knblo.nl/utrecht-flevoland-noord-holland  

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/
http://www.leukstesportvereniging.nl/
http://www.sanitasbeverijk.nl/
http://www.sportenbewegen.info/
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