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INFORMATIE BETREFFENDE W.S.V. DE ZWERVERS
Aangesloten bij de KNBLO-Wandelsportorganisatie Nederland

IN DEZE EDITIE
Van de Redactie
Beste Zwervers,
e

Hartelijk welkom in het 150 wandelkrantje van de Zwervers.
In deze editie nogmaals de informatie over Nijmegen. Doordat het vorige
wandelkrantje in het teken stond van de Algemene Ledenvergadering, zou het
kunnen zijn dat de informatie over Nijmegen over het hoofd gezien is.
Verder zijn er stukjes binnen gekomen van Wijne en De Paarse Vogel (waarvoor
mijn grote dank) en wordt er aandacht besteed aan de actie die heeft plaats
gevonden om meer vrijwilligers te vinden voor de vereniging.
Mocht iemand nog iets hebben meegemaakt wat met de rest van de vereniging
gedeeld kan en mag worden, schroom dan niet langer en stuur het naar
wandelkrantje@wsvdezwervers.nl.
Tenslotte wens ik een ieder veel leesplezier.
Wandelgroetjes van
Sylvia Bremer
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VANUIT DE ZWERVERS
VAN DE VOORZITTER
Beste Wandelvrienden
De tweede maand van dit jaar is alweer voorbij. We hebben onze
Ledenvergadering reeds gedaan en deze was zeer voorspoedig verlopen.
De opkomst was minder dan voorgaande jaren vanwege het feit dat op
deze avond niet meer mogelijk is om je in te schrijven voor Nijmegen maar
ook werkte het weer niet mee door ijzel op de weg. Voor veel leden was
het niet mogelijk te komen.
Na een minuut stilte voor diegenen die het afgelopen jaar van ons heen
zijn gegaan, de notulen van vorig jaar goedgekeurd en vastgesteld.
Rooster van Aftreden, Ingekomen stukken en Jaarverslagen
doorgenomen. Tot slot de Financiën wat duidelijk was opgesteld door
onze Penningmeester, die er ieder jaar weer zeer veel werk aan heeft
maar het altijd tot een keurig verslag kan brengen. Nieuwe leden voor
Kascommissie vastgesteld en contributie volgend jaar besproken. De
vereniging staat er nog steeds goed voor. De pauze werd overgeslagen
vanwege de vlotte voortgang van deze vergadering.
Nieuw agendapunt was het project “Meer vrijwilligers in korte tijd”. Joop,
Sylvia en Yvonne hebben de afgelopen periode een cursus gevolgd.
Hieruit volgen een aantal acties waarvan diversen wellicht al opgemerkt
zijn, zowel via de telefoon als per mail. Dit team is druk bezig u te
benaderen en u enthousiast te maken voor diverse onderdelen binnen
onze bestaande teams om te helpen, structureel maar ook incidenteel. Er
is inmiddels ook een Vrijwilligersavond georganiseerd in de Schuilhoek
om kennis te maken met bestaande en vrijwilligers in spe te kunnen
ontmoeten, en zo ervaringen uit te kunnen wisselen.
We vertrouwen erop dat dit project een succesvol resultaat zal hebben
voor onze vereniging. We rekenen op jullie!
Linda Breems
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VAN HET SECRETARIAAT
Verjaardagen:

Lang zullen lopen
Lang zullen ze lopen
Lang zullen ze lopen
In de gloria! ! ! !

Maart
De heer Beerta
1-mrt
De heer Post
3-mrt
Mevrouw de Lange
4-mrt
Mevrouw de Wit
4-mrt
De heer Esseling
5-mrt
Mevrouw Sponselee-van Kaam 6-mrt
Mevrouw Stecher-van Pel
11-mrt
De heer Brakenhof
12-mrt
De heer Berendse
19-mrt
Mevrouw Bleijendaal
19-mrt

Mevrouw Ooms
19-mrt
Mevrouw Radder
20-mrt
Mevrouw Super
20-mrt
De heer Bosman
21-mrt
Mevrouw Leloux van Dijk
24-mrt
Mevrouw I. Brandenburg
25-mrt
De heer van Leeuwen
26-mrt
Mevrouw Kelner
27-mrt
Mevrouw van der Horst - van Montvoort
28-mrt

April
De heer van Holten
Mevrouw Weijers- Baltus
Mevrouw Breems
Mevrouw Brunsveld
Dhr van der Voort
De heer Lommerde
Mevrouw Verheggen
Mevrouw Sant-Munnik

3-apr
4-apr
5-apr
5-apr
8-apr
8-apr
10-apr
15-apr

De heer Duindam
17-apr
Mevrouw Lensen
19-apr
De heer T. Zonneveld
24-apr
Mevrouw Hollenberg
25-apr
Mevrouw Heeremans
27-apr
De heer Sprangers
30-apr
Mevrouw Gravemaker-van der Wal
30-apr

1-mei
3-mei
3-mei
5-mei
5-mei
6-mei

De heer Heeremans
De heer Baltus
De heer Bremer
Mevrouw Mantel
De heer Vaatstra
De heer Winkelaar

Mei
De heer van der Velde
De heer Gravemaker
Mevrouw Gräbe-Antenbrink
De heer Visser
Mevrouw Sprangers
De heer Schellekens

8-mei
9-mei
9-mei
10-mei
11-mei
11-mei
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Vervolg Mei
Mevrouw Beentjes
13-mei Mevrouw L. Dijkstra
18-mei
Mevrouw Heeremans
13-mei De heer Zweegman
18-mei
De heer Bruineberg
14-mei De heer Bleeker
20-mei
Mevrouw Poliste
14-mei De heer Vos
21-mei
De heer Lopez-Brea Anguitar 14-mei Mevrouw Oosterman
21-mei
Mevrouw Beerta- Wassenaar 16-mei De heer Duindam
24-mei
De heer Platjee
28-mei
Juni
Mevrouw Lopez-Brea Gertenbach
2-jun
Mevrouw de Vries
3-jun
Mevrouw Zwaan-van Delft
5-jun
Mevrouw Koens
12-jun
Mevrouw van der Tuuk
12-jun

Mevrouw Bol-Fatels
De heer Waterlander
De heer Weijers
Mevrouw Marinus
De heer Botman

13-jun
22-jun
26-jun
27-jun
30-jun

Mutaties in het ledenbestand:
Naam
J. Brusse
M.F.H. Post
S.M. Post
K.M. Post

Woonplaats
Velsen-Noord
Beverwijk
Beverwijk
Beverwijk

Datum
3-1-2015
5-1-2015
5-1-2015
5-1-2015

Mutatie
Nieuw Lid
Nieuw Gezinslid
Nieuw Gezinslid
Nieuw Gezinslid

Van de penningmeester
Na een drukke jaarafsluiting, opstarten van het nieuwe jaar, de jaarvergadering
en de recent afgeronde vrijwilligersactie, is de rust een beetje weergekeerd.
Binnenkort zal ik gaan beginnen met het manen van de laatste 20 leden die de
contributie voor 2015 nog niet hebben betaald. Jammergenoeg krijgen zij daarbij
een "boete" van € 5,00 voor allerlei kosten die er bij komen. Als iemand twijfelt of
hij/zij de contributie nog niet heeft betaald: stuur een e-mail! Mijn adres is:
ycmsant@gmail.com. Ik zoek het op en stuur antwoord terug.
Verder is het fijn te melden dat de vrijwilligersactie een succes is. Samen met
Joop en Sylvia (eerlijk gezegd hebben zij het meeste werk verricht) hebben we
een bijzonder gezellige bijeenkomst gehad met huidige - en nieuwe vrijwilligers in
buurthuis de Schuilhoek in Heemskerk.
Binnenkort weer onze traditionele Duinentocht vanuit Heliomare in Wijk aan Zee.
Hopelijk hebben we met de start van de lente ook weer mooi weer wat
automatisch weer zorgt voor vele deelnemers. Tegelijk ook een mooie kans om
enkele van onze nieuwe vrijwilligers kennis te laten maken met de Duinentocht en
welke werkzaamheden daarbij komen kijken.
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Daarna begint de voorbereiding weer voor de Vierdaagse van Nijmegen. Nummer
99 dit jaar. Op naar nummer 100! Voor de penningmeester betekent dit het innen
van de deelnemersbijdrage van diegenen die naar Nijmegen gaan en achteraf de
controle van de altijd keurige en uitgebreide administratie die Ton met de
verzorging heeft bijgehouden.
Nu, zover is het nog lang niet. Voor diegenen die gaan: lekker gaan trainen en
genieten van de voorpret. Voor diegenen die niet gaan: ook veel wandelplezier!
Hartelijke groet,
Yvonne Sant

Lief en Leed
Ook in de afgelopen periode hebben we
weer diverse leden met een bos bloemen
blij gemaakt:
Joop Bremer en Hugo Zweegman voor
een 40-jarig jubileum bij hun werkgevers;
Siep en Ina Vos voor hun 40-jarig
huwelijk. Nico Baltus voor zijn 25-jarig
werkjubileum.
Hoort u van een huwelijksverjaardag,
ander jubileum, ernstige ziekte, operatie?
Laat het ons weten! U kunt mij of de
secretaris mailen.
Zegt het voort!
Hartelijke groet,
Yvonne Sant
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NIJMEEGSE 4-DAAGSE
Inschrijving voor verblijf in ” De Buut “ 99ste Vierdaagse van Nijmegen
Tijdens de derde week in juli, wordt in en om
Nijmegen traditiegetrouw van dinsdag tot en met
vrijdag de wandelvierdaagse gelopen.
Het verblijf voor de groep van “WSV de Zwervers”
tijdens deze week is in de Basisschool “de Buut”
welke op ongeveer 10 wandelminuten afstand van
de start is gelegen.
Iedereen die deel uit wil maken van deze groep
wordt verzocht hiervoor in te schrijven. Het
maximale aantal leden dat kan deelnemen is 40.
Kosten.
Voor deze week zullen wij € 175.= gaan bedragen. In deze kosten zijn
inbegrepen: verblijf, ontbijt, (zelf samengestelde) lunchpakken, warme maaltijden
en een maal verzorging op de route.
Inschrijving.
Wanneer U deel wilt nemen zien wij graag uw inschrijving van de 1STE
inschrijfperiode met kopie van de inschrijving 4-daagse Nijmegen voor 30 maart
2015 tegemoet
Voor de 2DE inschrijfperiode met kopie bevestiging deelname 4-daagse
Nijmegen voor 25 april 2015.
Bevestiging.
Half mei wordt een bevestigingsbrief voor verblijf in basisschool “De Buut “
toegestuurd.
Tevens wordt daarin gevraagd om voor 15 juni het deelname bedrag over te
maken.
Contributie.
Wanneer Uw contributie voor het jaar 2015 niet is bijgeschreven op de rekening
van WSV de “Zwervers” dan zult U niet als lid erkend worden en wordt Uw
inschrijving niet in behandeling genomen.
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Bij vragen kunt U zich wenden tot:
 E-mail- 4daagse@wsvdezwervers.nl
 Joop Bremer, Schans 20 1947 JR Beverwijk telefoon 06-54763780
 Ton Swart, Berghuisstraat 16 1944 ST Beverwijk telefoon 06-40553280
Adres “De Buut”
Bezoekadres: Openbare basisschool “De Buut”
Hugo de Grootstraat 41
6522DD Nijmegen
Telf: 024-3888535
Informatie
Voor Limiteringsprotocol Vierdaagse 2015 Nijmegen
Site www.4daagse.nl
Adres KWBN: Bergen en Dalseweg
125 postcode 6522 BE Nijmegen telf: 024-3655575
Namens de commissie Nijmegen
Joop Bremer en Ton Swart
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DOOR DE WEEKS WANDELEN
Bij WSV de Zwervers kunt u op donderdagochtend in de oneven weken
wandelen.
De start is om ca. 09.00 uur vanuit het Buurthuis Wijk aan Duin in Beverwijk om
ca. , 08.45 staat de koffie/thee voor u klaar deze kosten zijn € 1.=
Er wordt in 2015 gewandeld op de volgende data:
15 KM
09 april
07 mei
04 juni
02 juli

10 KM
Week 15
Week 19
Week 23
Week 27

26 maart
23 april
21 mei
18 juni
16 juli

Week 13
Week 17
Week 21
Week 25
Week 29

Vakantie tot 27 Augustus 2015

10 september
08 oktober
05 november
03 december

Week 37
Week 41
Week 45
Week 49

27 augustus
24 september
22 oktober
19 november
17 december

Week 35
Week 39
Week 43
Week 47
Week 51

Voor informatie kunt u terecht bij de secretaris W.S.V. de Zwervers Linda Breems
secretaris@wsvdezwervers.nl of dhr. Ton Swart
Tel: 0251-211426 of 06-40553280.
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WANDELEN MET HARTEHEEM
Beste vrijwilligers,
Ook in de rest van 2015 wandelen we met bewoners van Harteheem op de
volgende data:
Avondvierdaagse:
Aanvang 17:15 uur
Start: Muziektent, De Cirkel no 1, Harteheem
-

dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

2 juni
3 juni
4 juni
5 juni

Zaterdag 29 augustus
Aanvang 10.15 verzamelen bij de ingang De Cirkel no 1 Harteheem
Zaterdag 12 december
Aanvang 10.15 verzamelen bij de ingang De Circel no 1 Harteheem
Met vriendelijke wandelgroet
Namens de bewoners van Harteheem
Ton Swart
Tel: 0251-211426 of 06-40553280.
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MEER VRIJWILLIGERS VOOR DE VERENIGING
De vrijwilligerscampagne van onze vereniging heeft een grandioos resultaat
opgeleverd: .22 nieuwe vrijwilligers die een vaste taak willen uitvoeren of
bestaande vrijwilligers die bereid zijn een extra taak op zich te nemen.
Yvonne Sant, Joop en Sylvia Bremer volgden een cursus van Sportservice
Noord-Holland waarin zij de technieken leerden om ‘Meer Vrijwilligers te werven
in Kortere Tijd’. Aan deze cursus, die door de gemeente Beverwijk en de
Sportraad is ondersteund, deden vier verenigingen mee.
Onze campagne bestond uit een aantal onderdelen waaronder de ansichtkaart
die bij het vorige wandelkrantje was bijgevoegd en de mail of brief die we met
Valentijnsdag hebben verstuurd naar een vooraf geselecteerde groep leden.
Deze selectie betrof voornamelijk de woonplaatsen Beverwijk en Heemskerk.
Ongeveer 70 leden werden op 26 februari gebeld door ons belteam. De meeste
leden reageerden zeer enthousiast en positief op de actie.
Het bestuur bedankt de Vrijwilligerscommissie en het belteam voor hun inzet en
alle nieuwe vrijwilligers die onze vereniging niet in de kou hebben laten staan!
Deze actie hebben we op vrijdag 6 maart afgesloten met een informatieve
bijeenkomst waarin de nieuwe en bestaande vrijwilligers kennis met elkaar
konden maken.
Op dit moment zijn we aan het kijken wie zich precies voor welke taken hebben
aangemeld en hoe wel hier de beste koppeling in kunnen krijgen. Voor een aantal
taken hebben we meer aanmeldingen gekregen dan we vrijwilligers nodig
hebben.
Mochten we je gemist hebben en je toch iets willen betekenen voor de vereniging,
kan je dit doorgeven op het mailadres vrijwilligers@wsvdezwervers.nl.
Voor degenen die hier al een mail naartoe gezonden hebben, willen we zeggen
dat we zo snel mogelijk proberen te reageren en contact op te nemen.
Tot slot willen we iedereen bedanken voor zijn/haar aanmelding en/of inzet.
Yvonne, Joop en Sylvia
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WANDELVERHALEN
Parijs 3 januari 2015 vanaf 3 uur in de middag
de lichtjestocht RPTE = Rallye Paris Tour-Eiffel

Wijna van Vliet

Na de nacht van oud 2014 op nieuw 2015 hebben Loes Mooy met kleindochter
Melinda en ik weer kort geslapen om op 2 januari om half 9 in Utrecht-Overvecht
te zijn. In de bus naar Parijs houden we dan ook de ogen niet open. Om ongeveer
4 uur bereiken we hotel Kyriad in de wijk Ivry sur Seine, vroeg genoeg om Parijs
nog in te gaan: lopen naar metro Ivry, een goedkoop 10 ritten carnet kopen om
deze te delen met Loes en Melinda. Na 11 haltes uitstappen, de naam Pont Marie
onthouden en ook de looproute, want vanavond en morgen moeten we die
kunnen terugvinden.
Op 3 januari maken we in de ochtend een busrit langs beroemde gebouwen en
stappen uit bij Grand Magasin La Fayette, een warenhuis zoals bij ons de
Bijenkorf. DUUR! Ik zie een jurk van spijkerstof €295,- en een blouse €445,Daarna naar Montmartre. Bij de basiliek Sacre Coeur valt het uitzicht over Parijs
tegen wegens mist. Op het Tertreplein zit ook geen enkele kunstschilder te
werken. Terug naar het hotel om wat te eten en dan naar de nabij gelegen
sporthal voor de start van de lichtjestocht. Ik ben verbaasd over de naam rallye,
die breng ik niet in verband met wandelen. Bij de sporthal is niet duidelijk
aangegeven welke afstand links en welke rechts moet. Dus verscheidene
deelnemers o.a. ik gaan meteen verkeerd. In de drukte raak ik Loes en Melinda
ook nog kwijt. Ik keer om , maar het klopt toch niet. Gelukkig heb ik behalve de
routebeschrijving een plattegrond van Parijs bij me. Ik denk: zoek op je gemak uit
hoe het parkoers is en begin dan opnieuw. Dat doe ik in een bushokje. Na een
poosje weet ik genoeg, start voor de tweede keer met plattegrond en beschrijving
in de hand. Nu gaat alles goed. Ik passeer zelfs een paar langzame wandelaars
van onze Nederlandse groep. Het wordt drukker door nog steeds startende
lopers, dus minder kans om af te dwalen. Ondertussen wordt het donker. Nadeel:
De verfpijltjes op de trottoirs worden onzichtbaar. Voordeel: Waar we voor
gekomen zijn om te zien - de kerstverlichting - komt nu pas tot zijn recht! De
Eiffeltoren heeft op de hele uren als extra bij de normale verlichting knipperlichten
van onder tot boven. Door het grote veld Champ de Mars waar ik om 6 uur loop,
heb ik er mooi zicht op. Voor vuurwerk is het te vroeg. Hier is ook de
ravitaillementpost voor drinken plus koek naast een sporthal waarin veel
wandelaars - ook de Franse - hun meegebrachte zes uurtje nuttigen. Plotseling
komt mijn kamergenoot binnen samen met andere 23 km.lopers van onze groep.
Na even praten vervolgen ze hun 7 km. langere parkoers om niet in tijdnood te
raken voor de sluitingstijd. Bij het verlaten van de sporthal is er controle, even
later de oversteek van de rivier de Seine via de brug Pont Iena.Dit is het meest
toeristische gedeelte van Parijs, hoewel wij in onze wandelkleding niet lijken op
toeristen. Natuurlijk leidt het parkoers ons naar de Arc de Triomphe en de
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beroemde weg de Champs Elysees - waar in juli de Tour de France finisht. Alle
bomen zijn prachtig verlicht en ook de paleizen ernaast. De stalletjes met
kerstspullen staan er nog, maar trekken nu niet veel klanten, kerst is immers
voorbij. Na 2 km. rechtsaf naar het Concordeplein, door de Tuilerietuin naar het
Louvremuseum waar de tocht zigzag tussen de gebouwen door slingert.
Tenslotte langs de noordelijke oever van de Seins, door de Fransen de
rechteroever genoemd, naar het Parijse stadhuis het Hotel de Ville, het eindpunt
van mijn 16 km. Het is er een drukte van jewelste. Toch kijk ik wat rond. Als ik
besluit naar ons hotel te gaan, pak ik de metrokaart en zoek onder een
straatlantaarn naar station Pont Marie. Een Frans stel spreekt mij aan, we vragen
bij een cafee de garcon =ober naar die halte. Ze blijven bij mij lopen wat ik erg
aardig vind.Onderweg vertellen ze dat ze in Nancy wonen, niet weten in Parijs
welke metro te nemen naar de parkeergarage bij de start en daarom blij zijn
samen met mij en mijn metrokaart hun voiture=auto terug te vinden. Over
eigenbelang gesproken!

De volgende dag 4 januari per bus terug naar Nederland.In Belgie stoppen
we.....voor een wandeltocht in Merelbeke.Heel gezellig, want voor Belgen zijn
kms niet belangrijk, het is echt een dagje uit. Maar door al hun geparkeerde
wagens kan onze chauffeur de bus er niet uit krijgen. Hij moet kiezen tussen er 2
te raken of een buitenspiegel verwringen tegen een lantaarnpaal, die hem toch de
beste keus lijkt. Zonder verder oponthoud rijden we naar Utrecht waar we
afscheid nemen van elkaar.

WANDELSPORT VERENIGING “DE ZWERVERS”

2 - 2015 (150)

Belevenissen van De Paarse Vogel
Hallo! Kennen jullie me nog? Ik ben het
paarse beest uit Nijmegen, ik ga af en toe
mee met Hugo en schrijf dan een stukje voor
dit krantje, maar ik ben een vogel dus schrijf
ik nu onder de naam (klinkt wat leuker)
"De Paarse vogel"
Eigenlijk ging ik alleen maar mee naar
Nijmegen, maar ik wilde ook eens mee op
een andere tocht, vandaar dat ik stiekem in de rugtas ben gaan zitten en heb zo
hun belevenissen op papier gezet.
Hugo zat al klaar met koffie toen de rest er ook aan kwam, dat waren Joop, Siep
en Margriet. Tijdens het koffie drinken heb ik toch wel geroepen dat ik er was, stel
je voor dat hij tegen iets aan leunde met z’n tas en ik klem kom te zitten, dat
mocht niet gebeuren. Ze zouden vandaag 40 km lopen vanuit Haarlem bij de
WS78 lekker dichtbij. Jurre en Ron, 2 andere zwervers, zaten ook aan ons
tafeltje. Voor Margriet was het weer de eerste 40 na Nijmegen, dat vond ze best
wel spannend, hoe zou het gaan? Daardoor liet ze misschien wel een rolletje
pepermunt vallen die ze wilde uit delen
De route ging eerst door de zeg maar Overveense kant van Haarlem richting de
ijsbaan waar we de randweg overstaken, Het was best wel glad hier en daar,
want ik voelde Hugo glibberen, hij moet natuurlijk niet vallen. Ze hadden het best
gezellig zo Siep en Joop liepen voorop en Hugo, Margriet en Jurre kwamen er
achteraan, lekker kletsend met elkaar, ‘t was weer ouderwets. Zo ging het richting
het centrum van Haarlem. Bij de Ripperdakazerne kwamen ze de dochter van
Siep, Linda tegen die woonde daar, even met elkaar gepraat en toen gingen ze
weer via de Jansstraat naar de Grote markt. Hugo vertelde dat hij daar wel eens
liep met de post, het was postcode 11R . Ook ik kende het daar, want ik was er
vrijdag ervoor heen gevlogen om een extra balpen achter een routekaartje te
hangen, En toen we er langs liepen gaf ik Hugo een por zodat hij de pen kon
pakken Via de Jacobijnenstraat ging het naar de Brouwersgracht naar de
soeprust. Hugo vertelde nog over een aap in een dierenwinkel die z’n bril afpakte
toen die nog klein was, Jurre kende de dierenzaak ook nog. Bij de rust hebben ze
nog op Siep gewacht , want die moest nog langs een pizzeria om daar een
boodschap te doen of ging hij naar de Jopenkerk? Na een kwartiertje kwam hij
ook, en wie was bij hem inderdaad Nel uit Egmond want die liep meestal een
kwartiertje achter ons. De soep was deze keer uiensoep. De route ging daarna
via Overveen naar de zandheuvel bij "kraantje lek" Het liep allemaal nog prima en
ook Margriet vond het goed gaan, het weer was dan ook prima, zonnetje , daar
kon je kiezen over het visserspad of over het zand maar ze namen het zand,
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richting Zandvoort . Onderweg belde Hugo z’n zoon Martijn nog dat ze in de buurt
waren van z’n huis, maar hij nam niet op, ja later, maar toen waren ze aldoor
Hugo vond het fijn dat Margriet weer mee was, Ze hadden het over hun kinderen,
en dat het tuinwerk weer begon te kriebelen, en ze had het over dat er 2
bijenvolken weg waren, en nu volken moest gaan kweken uit een volk dat ze nog
had, koninginnen zoeken en een stipje op zo’n beest lijmen met secondelijm.
Hugo dacht dat de koningin met
zo’n stipje geboren werd, maar
dat was niet zo, zo leer je ook
nog wat onderweg. In Zandvoort
gingen ze het strand op richting
Bloemendaal. Ik hoorde andere
vogels (denk meeuwen) krijsen
(want ik fluit) er lag een hoop
troep op het strand, ook sepia, je
weet wel wat wij gebruiken voor
onze snavel. Ook lagen er veel
zeesterren aan de vloedlijn. De
grote rust kwam er aan, ze
bestelden van alles cola, koffie
en appelsap, Margriet betaalde, Hugo had z’n tas open en ik zag een zwart
beertje wat later een baby bleek te wezen. Na de rust gingen ze de
Kennemerduinen in dat was ook best wel pittig maar af en toe hielpen ze elkaar
door een kontje te geven. Siep vond daar het uitzicht weer prachtig, want hij zag
weer de hoogovens. af en toe stopten ze ,want dan zagen ze een vos zomaar op
een duin zitten. Op een van de heuvels ging rugtas van Hugo open en kwam
eindelijk de schrobbler eruit ,dat is een heerlijk drankje uit Brabant, waar ik al wat
van op had want dat stond tegen m’n veren aan. jammer dat de fles leeg was
toen die weer terug kwam (valt me tegen Hugo dat je niet aan mij denkt). Al met
al waren ze best aan het
klimmen en dalen. Siep, Joop
en Hugo vonden het zwaarder
als in Velp, meer klimwerk.
Margriet ging voorop lopen op
een gegeven moment en toen
ging het tempo er in, richting
de thee of koffie, daar had
Margriet nog wat
versnaperingen bij zich die ze
deelde .Verder ging het via
Duin en Kruidberg naar de
ruïne van Brederode en altijd
nog klimmen en dalen. In
Santpoort Zuid was nog de
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fruitpost en toen was het was het nog maar 2 km naar het einde. Gelukkig maar,
want ik kreeg koude voetjes en slaap zo opgevouwen in die tas. Ze vonden het
een zware maar mooie tocht en ook Margriet had er geen spijt van
Na afloop hebben ze nog een poosje nagezeten met kaas ,worst, chips , bier en
wijn (ik kreeg niets) ga voorlopig toch niet meer mee, mij te koud aan m’n voeten
‘k was doodop, ik was blij dat Hugo me gelijk in bed stopte daarna.
Ik heb tijdens de tocht wel begrepen dat er meer is dan alleen Nijmegen, de
voorbereidingen er op, het praten onderweg over allerlei onderwerpen, en het
nazitten dat maakt voor hun het wandelen zo mooi, en dan kunnen ze er toch
weer een poosje tegen
De Paarse Vogel"
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Zaterdag 16 mei 2015
Zorggroep Tellens
locatie Skewiel Trynwâlden
Oentsjerk (Frl) 058 – 2564141
ajvisser@zorggroeptellens.nl
aukejvisser@yahoo.co.uk
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Stichting Wandel Comité Buiksloot
Beste mensen,
Even voorstellen: Stichting Wandelcomité Buiksloot (WCB), opgericht op 8-122014. Wij nemen de wandelactiviteiten over van Amsterdam, cultuur-historische
vereniging (ACHV). Onze eerste activiteit is op zaterdag 25 en zondag 26 april:
"De Waterlandse Dorpentocht", een verkenning in een van de mooiste oude
landschappen van Nederland. Bijgaand ons hele programma. Nadere gegevens
kunt u bekijken op onze website: www.wandelcomitebuiksloot.nl .
Van de website kunt u vanaf half april de routebeschrijvingen downloaden. Route
beschrijvingen van voorgaande wandeltochten kunt u nu al downloaden.
Met vriendelijke groet,
Dick en Marianne Weeda

Wandelprogramma 2015 van Stichting Wandel Comité Buiksloot

Zaterdag 25 en zondag 26 april Waterlandse Dorpentocht
Wandel langs eeuwenoude dijken, door parken en groenstroken , door de polder
en ontdek de charme van Ransdorp, Durgerdam, Schellingwoude en
Nieuwendam. Alle afstanden lopen over de Nieuwendammerdijk, door het
Vliegenbos naar de RUST in Museum De Noord, waar de tentoonstelling over het
Waterland te bezichtigen is. Het Waterland is één van de oudste originele
landschappen van Nederland, niet bedorven door grootschalige ruilverkaveling.
Het Waterland heeft een oudere bewoningsgeschiedenis dan Amsterdam. Wel
werd het gebied eeuwenlang geteisterd door overstromingen van de Zuiderzee.
De Dieën en Breken zijn overblijfselen van die overstromingen. Dat leidde er ook
toe dat dorpen verplaatst werden of … verdwenen, zoals Poppendam en
Sosendam. Let op de palen waarop je kunt zien dat het gebied sinds het jaar
1000 zo’n 7 meter gezakt is. Hier en daar zijn nog percelen akkerbouw, de
overwegende agrarische activiteit is veeteelt.
Afstanden en starttijden
28 km: 9.00 - 11.00 uur
21 km: 9.00 - 12.00 uur
14 km: 10.00 - 13.00 uur
7 km: 10.00 - 14.00 uur
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Startplaats: dvc Buiksloot (voorheen De Volewijckers) Baron de Coubertinlaan 4,
1034ZK Amsterdam (Bij de kerk van Buiksloot uit 1609)
Bereikbaar: GVB 34 en 37 halte Barkpad, GVB 35 en streekvervoer 105, 109,
361, 363, 391 en 294 halte Pinksterbloemstraat,
Voldoende GRATIS parkeerruimte aanwezig.
Inschrijfprijzen: Met medaille € 4,50, zonder medaille € 3.=
Leden van de Koninklijke Wandelbond Nederland ( KWBN) krijgen € 1, = korting.
Bijzonderheden: Goed bepijld parcours, 7 en 14 km zijn geschikt voor
kinderwagens, rolstoelen en scootmobiels.
Geschikt voor Nordic Walkers, honden aangelijnd toegestaan. Bij de START
krijgt u een routebeschrijving met informatie over de bezienswaardigheden die
tegen komt.
Informatie: Dick en Marianne Weeda, Buiksloterdijk 312, 1034ZE Amsterdam
020-6317309 of 06-17223216, info@wandelcomitebuiksloot.nl ,
www.wandelcomitebuiksloot.nl

Maandag 1 tot en 4 juni: De Avondvierdaagse Buiksloot
De Avondvierdaagse is een feestelijk gebeuren, maar tegelijk een
ontdekkingstocht in Noord. Jaarlijks worden de routes gevarieerd. Dus ieder jaar
kent weer verrassingen. Amsterdam Noord is booming door de vestiging van vele
creatieve bedrijven op voormalige industriële terreinen.
Toch blijft het ook het groenste stadsdeel. Kom het ontdekken !
Afstanden: 5 en 10 km
Starttijd: 18.00-19.00 uur
Binnenkomst tot : 21.00 uur
Het Startbureau is de eerste avond open om ± 17.00 uur voor de wandelaars, die
geen gebruik maken van de voorinschrijving . De overige avonden om 17.30 uur
Startplaats: Cultuurcentrum Buiksloot, Buiksloterkerkpad, 1034VZ Amsterdam
Bereikbaar: GVB 34 en 37 halte Barkpad, GVB 35 en streekvervoer 105,
109,361, 363, 391 en 294 halte Pinksterbloemstraat,
Voldoende GRATIS parkeerruimte aanwezig
Inschrijfprijzen: € 4, = incl. medaille Aan de start € 5, =
Leden van de Koninklijke Wandelbond Nederland ( KWBN) krijgen € 1, = korting.
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Voorinschrijving individuele deelnemers:
dinsdag 19 mei van 19-20 uur en woensdag 20 mei van 14.00 -16.00 uur bij Dick
en Marianne Weeda, Buiksloterdijk 312. Inschrijving kan ook per e-mail.
Informatie : Dick en Marianne Weeda, Buiksloterdijk 312, 1034ZE Amsterdam,
020-6317309 of 06-17223216, info@wandelcomitebuiksloot.nl ,
www.wandelcomitebuiksloot.nl

Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november Verrassend
Amsterdam Noord
Hoe lang is het geleden dat Noord het Siberië van Amsterdam genoemd werd?
Door de vele industriële bedrijven en de vuilverbranding had Noord geen
aantrekkelijk leefklimaat. De bevolkingssamenstelling was éénzijdig, er zat weinig
variatie in het huisaanbod. Door verplaatsing van de vuilverbranding, de
teloorgang van de scheepswerven en andere industrieën is er een heel ander
klimaat ontstaan. Mede door actief beleid van de toenmalige Deelraad werd het
woningaanbod door de bouw van koopwoningen veel gevarieerder, wat leidde tot
een andere bevolkingssamenstelling. De voormalige scheepswerf van de ADM
werd een aantrekkelijke woonwijk, die van de NDSM werd een culturele
broedplaats. Het filmmuseum (Eye) kwam naar Noord, de HISWA is er nu
blijvend gevestigd. Duizenden studenten staken het IJ over, want in Noord is er
betaalbare en aantrekkelijke huisvesting. Dit weekend bieden wij een
ontdekkingstocht in het “Nieuwe Noord” langs de IJ oevers. Sta versteld van wat
hier in luttele jaren gepresteerd is.
Mis het niet!
Afstanden en starttijden
28 km: 9.00 - 11.00 uur
21 km: 9.00 - 12.00 uur
14 km: 10.00 - 13.00 uur
7 km: 10.00 - 14.00 uur
Startbureau: geopend 8.45 – 17.00 uur.De kantine is open om 8.30 uur
Startplaats:
dvc Buiksloot (voorheen De Volewijckers)
Baron de Coubertinlaan 4,
1034ZK Amsterdam
( Bij de kerk van Buiksloot uit 1609)
Bereikbaar: GVB 34 en 37 halte Barkpad,
GVB 35 en streekvervoer 105, 109, 361, 363, 391 en 294 halte
Pinksterbloemstraat, Voldoende GRATIS parkeerruimte aanwezig.
Inschrijfprijzen: Met medaille € 4,50, zonder medaille € 3.=
Leden van de Koninklijke Wandelbond Nederland ( KWBN) krijgen € 1, = korting.
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Bijzonderheden: Goed bepijld parcours, 7 en 14 km zijn geschikt voor
kinderwagens, rolstoelen en scootmobiels.
Geschikt voor Nordic Walkers, honden aangelijnd toegestaan.
Bij de START krijgt u een routebeschrijving met informatie over de
bezienswaardigheden die tegen komt .
Informatie: Dick en Marianne Weeda, Buiksloterdijk 312, 1034ZE Amsterdam
020-6317309 of 06-17223216, info@wandelcomitebuiksloot.nl ,
www.wandelcomitebuiksloot.nl
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INTERESSANTE WANDELLINKS
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.sanitasbeverwijk.nl
www.sportenbewegen.info
www.knblo.nl/utrecht-flevoland-noord-holland

Friedrich Nietzsche: Alle werkelijk grote denkbeelden worden tijdens
het lopen gevormd

