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DAGELIJKS BESTUUR 
WSV DE ZWERVERS 

Voorzitter:   

 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 

t.n.v. 
 
WSV DE ZWERVERS 
Merel 72 
1965 ET  Heemskerk 

“HET WANDELKRANTJE” 

 
Wordt voor jullie gemaakt door: 

 
Sylvia Bremer 

Redactie “WSV De Zwervers” 
 

Vorm op maat  
Drukwerk 

 

Gastschrijvers:   

- 
 
 

 
COPIJ WANDELKRANTJE 152 

INLEVEREN VÓÓR 
 

14 oktober 2015 
 

Redactieadres: 
Mina Krusemanpark 84 
1963EM 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 

IN DEZE EDITIE 

Van de Redactie 

Beste Zwervers, 
 
Dit is het laatste nummer voordat de 99

e
 vierdaagse van start gaat.  

Ik hoop dat een aantal Zwervers voor het volgende nummer de moeite wil nemen 
om een (klein) stukje te schrijven over zijn/haar belevenissen.  
Dit hoeven niet alleen wandelaars te zijn, de verzorging is uiteraard ook van harte 
uitgenodigd om iets te sturen.  
 

Graag wil ik van de 
gelegenheid gebruik maken de 
nieuwste Zwerver aan jullie 
voor te stellen. Dit is Ella en ze 
is geboren op 27 mei 2015. 
Met vader, moeder en dochter 
gaat het goed (en moeder 
hoopt volgend jaar weer mee 
te kunnen naar Nijmegen. 
Verder hier wil ik iedereen die 
naar Nijmegen gaat veel 
plezier wensen en ik wens 
iedereen die voor de volgende 
editie op vakantie gaat een 
hele fijne vakantie.  

Veel leesplezier. 
Wandelgroetjes van  
 
Sylvia Bremer 
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VANUIT DE ZWERVERS 

VAN DE VOORZITTER 

 
Dit keer ben ik –Yvonne Sant- aan de beurt voor 
het stukje van de Voorzitter. Geen probleem. 
Gedeelde smart is halve smart, dus de volgende 
keer is iemand anders binnen het Bestuur weer 
aan de beurt, tenzij er een nieuwe Voorzitter 
opstaat?  
 
Velen zijn druk met de aanstaande 99

e
 

Vierdaagse van Nijmegen. Ben je niet aan het 
trainen, dan is het wel organisatorisch aan de 
orde bij Ton en Joop. Als ik alle wandelplannen goed heb gehoord, hoop ik  dat er 
een paar gastschrijvers een fijn stukje maken over hun training, dan wel 
wandeling die het vermelden waard is. 
 
In wandelland is veel aan het gebeuren. De nieuwe gefuseerde bond KWbn 
(Koninklijke Wandelbond Nederland) begint steeds meer aan de weg te timmeren 
met de nieuwe naam. Voor diegenen die denken, oeps een schrijffoutje, nee. Het 
briefhoofd op de rekening meldt KWbn. Onze Ton is er als regiovoorzitter maar 
druk mee. Daar boven op dan ook nog de organisatie voor Nijmegen en het 
waarnemen van de secretaris van de regio in verband met ziekte, geeft hem 
weinig gelegenheid om even bij te komen.  
 
Voor het Bestuur is het in ieder geval de afgelopen periode redelijk rustig 
geweest. Maar die rust was dan ook zeer welkom! Het voorjaar was flink druk met 
een goed bezochte Duinentocht (totaal 552 deelnemers). Vele tevreden geluiden 
over de diverse routes. Joop heeft het onderste weer uit zijn kan gehaald! De 
wandeling was zo goed bezet, dat de PWN ons nog een flinke rekening stuurde. 
Joop heeft onderhandeld en met resultaat! De rekening is aangepast.  
 
Als organisatie heeft de PWN ook flink moeten zoeken naar andere financiële 
bronnen. Subsidies die zij niet meer krijgen, moeten op een andere manier 
“verdiend” worden. Hier worden wij (maar ook andere organisaties) mee 
geconfronteerd. Niet alleen een duinkaart verkopen voor diegenen die geen 
duinkaart hebben, maar dus ook een vergoeding voor de extra inzet van 
boswachters tijdens onze wandelingen.  Die vergoeding is gerelateerd aan het 
aantal deelnemers en het aantal dagen van het zogenaamde “evenement” en kan 
dus flink oplopen. Hier is het laatste overigens nog niet over gezegd. Joop heeft 
een prima lijntje binnen de PWN en dit zal ongetwijfeld worden vervolgd.  
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Voor diegenen die Nijmegen gaan lopen: veel succes, nog meer plezier! Ik hoop 
dat iedereen lekker kan finishen en weer gezond naar huis kan gaan.  
 
Voor diegenen die ooit de Vierdaagse met de Zwervers mee hebben gelopen: 
houd het wandelkrantje en/of de website in de gaten!  Het plan is om in 2016 (na 
de 100

e 
Vierdaagse) een reünie te organiseren in Nijmegen. Ik kan daar nu niets 

over vertellen, maar dat gaat ongetwijfeld veranderen. Tijdens de 99
e
 zal er meer 

duidelijk worden. Ook zal er inzet van de nodige vrijwilligers gevraagd worden, 
misschien de moeite waard om er alvast over na te denken? 
 
Vraag niet wat je kan doen ten behoeve van de reünie, vraag je zelf af hoe je aan 
een leuke, geslaagde reünie kan bijdragen…….. Plannen zijn altijd welkom.  
 
Hartelijke groet! Yvonne Sant 
 

VAN HET SECRETARIAAT  

Verjaardagen: 
 

 

Lang zullen lopen 

Lang zullen ze lopen 

Lang zullen ze lopen 

In de gloria! ! ! ! 

 

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 13-jun 
De heer Waterlander 22-jun 
De heer Weijers 26-jun 
Mevrouw Marinus 27-jun 
De heer Botman 30-jun 
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Juli 

 
De heer Tegelaar 1-jul 
De heer Gehrkens 1-jul 
Mevrouw Zweegman-Numan 1-jul 
De heer de Lange 2-jul 
De heer Winters 2-jul 
J.A.M.F. Willems 6-jul 
De heer Hillen 7-jul 
Mevrouw Weijers 7-jul 
De heer Sant 9-jul 
Mevrouw Fatels 11-jul 
De heer van Es 12-jul 
De heer Bonneveld 20-jul 
De heer van der Hoorn 20-jul 
Mevrouw Bruinenberg-Elst 21-jul 
Mevrouw Tamargo-Hoogland 22-jul 
De heer Kamps 28-jul 
De heer Mulder 28-jul 
De heer Waterlander 29-jul 
De heer Stecher 31-jul 

Augustus 

De heer Luyt 1-aug 
De heer Wagenvoort 4-aug 
Mevrouw Knaap 8-aug 
De heer Oosterman 10-aug 
De heer Swart 10-aug 
De heer Woning 13-aug 
Mevrouw Swart-Koekenbier 15-aug 
Mevrouw Lieuwes 19-aug 
De heer Schipper 20-aug 
Mevrouw Kos 25-aug 
De heer Swart 26-aug 
Mevrouw Sponselee 26-aug 
Mevrouw Hes-Sinnige 29-aug 
De heer Vos 31-aug 

September 

De heer Visscher 9-sep 
De heer Voogt 12-sep 
Hennie Dijkstra 13-sep 
De heer Arends 17-sep 
Mevrouw Langeveld 18-sep 
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Mevrouw van der (van Zon) Pal 18-sep 
De heer Brusse 18-sep 
De heer Oosterman 21-sep 
Mevrouw Hoogewerf 21-sep 
Mevrouw Mulder 23-sep 
De heer Sponselee 24-sep 
De heer Zweegman 25-sep 
Mevrouw Wiegand 29-sep 
Mevrouw S. van den Ing 29-sep 
De heer van Balen 30-sep 
De heer Wallast 30-sep 
 

Mutaties 2e kwartaal 2015   

Nieuwe leden   

T.L. Folkersma Heemskerk mrt-15 
R.E.M. Dekker Heemskerk mrt-15 
   

Opgezegd   

Dhr. Struikenkamp Heemskerk mei-15 
L. Snijders Wijk aan Zee mei-15 
mw.van den Ing Zaandam mei-15 
mw.Selderbeek Leimuiden mei-15 
C. de Graaf Beverwijk mei-15
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VAN DE PENNINGMEESTER  

Zo, ook een stukje van de penningmeester. Niet zo druk geweest de laatste 
maanden. Paar dingen zijn het vermelden waard: 
 
Op 2 leden na, heeft iedereen de contributie weer betaald. Heel fijn! Het 
aanmanen is toch wel weer een klus, je wilt het toch nauwkeurig doen. Diegenen 
die niet betaald hebben: heel erg jammer, ook dat zij niets van zich laten horen.  
Zij worden uitgeschreven. 
 
Wat onder andere blijkt tijdens het aanmanen, is dat leden op een ander adres 
wonen dan dat de secretaris in de administratie heeft staan. Die adressen stuur ik 
dan een brief dat de contributie nog  niet binnen is. Via via hoor ik dat  dan. Is niet 
handig. Daarom deze oproep:  

 
Alle adreswijzigingen (ook van e-mail adressen) graag 
naar het volgende adres: secretaris@wsvdezwervers.nl. 
 
Gewoon een adreswijziging sturen naar: Linda Breems, Dirk van der Leckstraat 
2-c, 1962 TS Heemskerk is natuurlijk ook helemaal prima! 
 
Linda heeft een goed georganiseerde administratie, maar die kan natuurlijk alleen 
maar werken, als de leden de veranderingen doorgeven.  

  

mailto:secretaris@wsvdezwervers.nl
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Lief en Leed 

Cobie Postema overleed. Heel verdrietig en toch sneller dan verwacht. Gelukkig 
was er een grote afvaardiging “Zwervers” bij het condoleren en/of de crematie. 
Verder enkele zieken: Greet Weijers, Klaas Luyt. Fruit of bloemen zijn gestuurd. 
 
Verder kan ik hier melden dat ook Gerard en ik verblijd zijn met een prachtig 
boeket! 25 Jaar getrouwd was een heel gezellig, mooi feest waar wij ontzettend 
van hebben genoten. Het voelde ook wel een beetje als een prestatie. We 
hebben 2 weken kunnen genieten van een werkelijk schitterend boeket.  

 
 
En dan onze eigen redactrice van het Wandelkrantje! Sylvia en Michiel zijn de 
gelukkige en trotse ouders van Ella. Nieuw leven is altijd weer een wonder. Van 
harte gefeliciteerd namens alle Zwervers. Ook voor Ella is inmiddels een 
prachtige bos bloemen bezorgd.  
 
Voor de komende periode wordt het weer eventjes druk met de financiën rondom 
de 99

e
 Vierdaagse, maar dat gaat ieder jaar goed, dus ik zie niet in waarom dat 

dit jaar anders zou gaan. Joop en Ton zullen zeer binnenkort de bevestiging van 



WANDELSPORT VERENIGING “DE ZWERVERS”  3 - 2015 (151) 

deelname naar alle deelnemende Zwervers sturen (waarschijnlijk is dat al gedaan 
op het moment dat u dit Wandelkrantje leest) met daarbij precies vermeld wat te 
betalen en voor welke datum. 
 
Rest mij –als penningmeester- iedereen veel voorpret te wensen. Is ook erg 
belangrijk! Blijf gezond en gelukkig. 
 
Yvonne Sant 
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IN MEMORIAM 
 

Onlangs bereikte ons het droevige nieuws dat 
 

Cobie Postema 
 

is overleden op 
 

20-4-2015 
 

Jarenlang heeft zij zich als vrijwilliger ingezet voor onze 
vereniging en we zijn haar hier erg dankbaar voor. Wandelen 

was haar lust en haar leven. Vanaf 1991 was ze een zeer 
trouw en toegewijd lid van onze vereniging.  

 
We zullen haar gaan missen. 

 
Wij wensen haar man Jurrie, 
haar kinderen, kleinkinderen  

en verdere familie 
veel sterkte en de kracht om met dit verlies om te gaan. 

 
 

Namens het bestuur van  “WSV de Zwervers 
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NIJMEEGSE 4-DAAGSE 

Info Avond 4 daagse van Nijmegen 2015 
 
Voor leden van de Zwervers die gaan deelnemen aan de vierdaagse van 
Nijmegen wordt  op vrijdag 10 juli 2015 een infoavond georganiseerd. 
Deze avond wordt gehouden in wijkcentrum Prinsenhof, Beatrixlaan 2-8, 1947 HS 
Beverwijk, aanvang 20.00 uur 
 
Leden van de Zwervers die niet verblijven in de school maar een eigen 
onderkomen hebben geregeld zijn op deze avond ook van harte welkom. 
Tijdens de vierdaagse van Nijmegen heeft WSV de Zwervers een 
verzorgingspost langs de route staan. 
 
Leden die niet in de school verblijven maar wel van deze rustpost gebruik willen 
maken kunnen zich tijdens de infoavond opgeven zodat de verzorgingspost weet 
wie zij bij de auto kunnen verwachten. 
 
Wel vragen wij een bijdrage in de kosten van € 5,-- pp. Op de infoavond kunt u de 
bijdrage voldoen. 
 
Bent u niet in de gelegenheid om op de info-avond aanwezig te zijn en u wilt wel 
gebruik maken van de "Zwerverspost" geeft u zich dan voor 16 juli op bij de 
secretaris Linda Breems, tel: 0657779263  e-mail 4daagse@wsvdezwervers.nl 
onder vermelding van "verzorging" 
 
In dit geval vragen wij u om € 5,-- in een envelop te doen met daarop uw naam 
en  afgeven aan de verzorging op de 1e dag van de vierdaagse.  
 
Namens de commissie Nijmegen 
Joop Bremer en Ton Swart 
 

  

mailto:4daagse@wsvdezwervers.nl
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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  10 KM 

02 juli Week 27  16 juli Week 29 

Vakantie tot 27 Augustus 2015 

   27 augustus Week 35 

10 september Week 37  24 september Week 39 

08 oktober Week 41  22 oktober Week 43 

05 november Week 45  19 november Week 47 

03 december Week 49  17 december 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. 

  

mailto:secretaris@wsvdezwervers.nl
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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: 

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 Cirkel no 1 Harteheem 
 
Met vriendelijke wandelgroet 
 
Namens de bewoners van Harteheem 
 
Ton Swart 
Tel: 0251-211426 of 06-40553280. 
 
Met vriendelijke wandelgroet 
 
Namens de bewoners van Harteheem 
Ton Swart 
Tel: 0251-211426 of 06-40553280 
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WANDELVERHALEN 

 

WANDELTOCHTEN 

Hotel Sonnenuhr 
 
Jubileumaanbieding 
actie   2=1  wandelweken                                              

Heerlijk wandelen in prachtige natuur  
 
Eén van de mooiste wandelgebieden in Oostenrijk    
 

Neem gratis iemand mee op wandelvakantie. 
Zomerweken 2015  € 308.00 voor twee personen. 
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Beste wandelaars, 
 
Een actie aanbieding, speciaal voor wandelaars om de mooie natuur en de 
uitdagende wandelpaden bij ons te ontdekken. Iedere wandelaar die bij ons een 
wandelreis boekt mag gratis iemand meenemen. 
Voor een week in ons 3 sterren hotel betaalt u dus € 308.00 logies, uitgebreid 
ontbijtbuffet. Toeristenbelasting 1.50 p.p.p.d. 
 
Tauplitz is een authentiek dorp, ook wel bekend als wandeldorp ( W.K wandelen 
2009 en 2015 ) en is gelegen in de regio Ausseerland-Salzkammergut, centraal in 
Oostenrijk. Een fantastisch wandelgebied, de afwisseling van dalen en bergen 
maakt dat iedereen er heerlijk kan wandelen, van ongetraind tot zeer getraind. De 
wandelroutes voeren langs stille dalen, kristalheldere bergmeren, bloeiende 
bergweides, beekjes en watervallen. Een prachtig gebied, met 70 meren in de 

directe omgeving, met alle 
mogelijkheden voor een 
geweldige vakantie. De zes 
bergmeren met 
drinkwaterkwaliteit op de 
Tauplitz Alm zijn uniek in 
Europa. 
 
Ons 3 sterren hotel is gelegen 
op 850 meter hoogte met 
fantastisch uitzicht vanuit het 
hotel over het dal en de rondom 
liggende bergen. Door Zoover 
hotelbeoordelingen gewaardeerd 
met de award " Highly 
Recommended  2014 "en een 

9.1 beoordeling. Een heerlijke plek om tot rust te komen, stiltegebied, met vele 
leuke dorpjes en mooie steden als Salzburg en Graz  in de omgeving. Een 
heerlijk nieuw wellness complex op 10 minuten om heerlijk te relaxen. Deze spa 
is 8.000 vierkante meter groot en heeft 9 sauna’s, een gedeelte voor gezinnen en 
kinderen, een wellnesssruimte en een modern sportgedeelte met binnen- en 
buitenzwembaden. www.grimming-therme.com 
 
Wij hopen u een keer te mogen begroeten in het mooie Tauplitz. 
Met vriendelijke groet, 

 
Jack Scheurer 
Hotel Sonnenuhr 
Tauplitz 76  Oostenrijk 
www.sonnenuhr.at 
Tel Nederland: 075 6402928  0625325276 
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Bij de wandelweek is het volgende inbegrepen:     

 

 Ontvangst met een welkomstdrankje 
 7 overnachtingen met uitgebreid ontbijtbuffet 
 Mooie ruime kamer met douche/toilet en uitzicht over het dal en bergen, 
 Gratis sauna 
 Wandelkaart 
 Wandelkaartwandeling met gids (extra) 
 In Tauplitz: Openlucht zwembad waar u als onze    hotelgast gratis 

gebruik van kan maken. Heerlijk zwemmen met uitzicht op de bergen. 

 
Restaurant Schwaiger: 
Met het naast ons gelegen restaurant 
Schwaiger onderscheiden met 
``Steiermark Kulinair`` hebben wij een 
aantrekkelijke overeenkomst gesloten 
waar u voor  € 12.50 een heerlijke 3 
gangen keuze menu kunt nuttigen. 
 
 
Winterweek: 
Het hotel ligt aan de piste en naast de 
lift in één van de meest 
sneeuwzekere gebieden.   Ook zeer 
geschikt voor sneeuwwandelen 
 
Zie de virtuele wandelingen en het wellness center 
http://ausseerland.salzkammergut.at/virtuelle-touren-welt.html 
http://www.grimming-therme.com/   
 

http://ausseerland.salzkammergut.at/virtuelle-touren-welt.html
http://www.grimming-therme.com/
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INTERESANTE 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.sanitasbeverijk.nl 
www.sportenbewegen.info 
www.knblo.nl/utrecht-flevoland-noord-holland 
 

“Wandelen is de haast uit je hoofd halen 
en kijken wat er over blijft.” 

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/


 

 


