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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: 

 
Linda Breems 

Redactie “WSV De Zwervers” 
 

Vorm op maat  
Drukwerk 

 
Gastschrijvers:   
Pijler/wandelaar… 

 

 
COPIJ WANDELKRANTJE 147 

INLEVEREN VÓÓR 
25 april 2014 

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

mailto:wandelkrantje@wsvdezwervers.nl


WANDELSPORT VERENIGING “DE ZWERVERS”      1-2014 (146)  

 2 

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, 
 
Deze eerste editie van het jaar staat in het teken van de Algemene Jaarvergadering op 7 
februari a.s. en de jaarverslagen over 2013. 
 

Ledenvergadering w.s.v. “de Zwervers” 
Zet het vast in je agenda  

Vrijdag avond 7 februari in Wijkcentrum Prinsenhof,  
Beatrixlaan 2-8,1947 HS Beverwijk  

ZAAL OPEN OM 19:15 START VERGADERING 19:30 

 
Tevens deel ik jullie mede dat ik dit jaar aftreed als redactrice van dit wandelkrantje. 
Ik heb het met veel plezier gedaan, echter is de hoeveelheid werk in combinatie met het 
secretariaat niet meer wenselijk. Ik zou het fantastisch vinden als iemand van de 
zwervers deze leuke taak zou willen overnemen.   
Indien je dit wat lijkt schroom dan niet je bij mij te melden of kom naar de 
Ledenvergadering. Alvast bedankt. 
 
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 

LEDENVERGADERING OP 7 FEBRUARI 2014 

 
Agenda. 
1. Opening.  

 
2. Mededelingen. 

 
3. Notulen ledenvergadering van 15 februari 2013. 

 
4. Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden 

4.1. Aftredend Voorzitter Robin Visscher 
4.2. Aftredend en herkiesbaar Margriet Sponselee 
4.3. Aftredend en herkiesbaar Yvonne Sant 
4.4. Aftredend redactrice Wandelkrantje Linda Breems 

 
5. Ingekomen stukken voor deze vergadering 

 
6. Jaarverslagen  

6.1. Secretaris. 
6.2. Penningmeester.  
6.3. Tochtenorganisatie binnen. 
6.4. Tochtenorganisatie buiten. 
6.5. Gezamenlijke tochten 
6.6. Door de weeks wandelen. 
6.7. Wandelen met mensen met een beperking. 

 
7. Financiën. 

7.1. Verslag commissie kascontrole.  
Aad Blanchaar, Hans Hillen , reserve: Ina Vos 

7.2. Benoeming nieuwe commissie kascontrole.  
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7.3. Contributie 2015 
 

8. Pauze. 
 
9. Commissie Nijmegen.  

 
10. Rondvraag 

Sluiting 

---   ---  --- 

 
Van het Secretariaat  
 
NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING  

    W.S.V. "de Zwervers" d.d. 15 februari 2013 
 
Aanwezig: 44 personen. Afwezig met bericht: 6 personen. 
 
1. Opening.  

1.1. Joop heet iedereen welkom. Het afgelopen jaar is getracht een soort 
nieuwjaarsreceptie te combineren met de ledenvergadering. Vanwege 
de drukte en de bezetting van de vrijwilligers in het buurthuis en het feit 
dat er geen leden waren die normaal ook niet op de ledenvergadering 
zijn hebben we de ledenvergadering weer naar begin februari 
verplaatst. 

1.2. 1 minuut stilte voor ieder die ons is ontvallen 
2. Mededelingen. 

2.1. De agenda en notulen liggen op tafel voor ieder die er geen heeft. 
2.2. Agenda punt 4 na punt 7 
2.3. Afberichten: Erik Schipper, Gonnie Klein Entink, Henk Schipper, Koos 

Heeremans Kea Leloux, Yvonne van den Hoorn 
3. Notulen ledenvergadering van 13 januari 2012. 
4. Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden (Dit is behandeld na punt 7) 

4.1. Aftredend en herkiesbaar Yvonne van der Hoorn. Yvonne is herkozen. 
Aftredend en herkiesbaar Joop Bremer. Joop blijft aan als bestuurslid 
maar gaat tochten buiten coördineren. 

4.2. Linda Breems heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur als 
secretaris en is als zodanig gekozen. 
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Robin Visscher heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur als 
voorzitter en is als zodanig gekozen. 

5. Ingekomen stukken voor deze vergadering 
5.1. Geen 

6. Jaarverslagen zoals afgedrukt in wandelkrantje 1 -2013 (142) 
6.1. Secretaris. 
6.2. Penningmeester.  
6.3. Tochtenorganisatie binnen. 
6.4. Tochtenorganisatie buiten. 
6.5. Gezamenlijke tochten 
6.6. Door de weeks wandelen. 
6.7. Wandelen met mensen met een beperking. 

7. Financiën. 
Verslag en toelichting Penningmeester 
Ook 2012 was een enerverend jaar voor onze vereniging. Natuurlijk vanwege 
ons jubileum maar ook door de veel grotere deelname aan onze 
wandelingen die met veel zorg en extra werk zijn gebouwd door de beste 
parcoursbouwers die onze vereniging heeft. Het verschil in inkomsten tussen 
2011 en  2012 is opvallend groot.  
Er zijn enkele posten waar meer geld voor nodig was dan oorspronkelijk 
begroot (lief en leed) en voor gespaard (medaillefonds), maar dat komt in de 
toekomst wel weer in orde. Onze vereniging is niet armlastig en beschikt 
over een fijne spaarrekening.  
Het jubileum was zeer geslaagd. De penningmeester van de 
jubileumcommissie Ina Vos had een vaste hand van begroten en 
organiseren. Onder andere de aankleding van alle vrijwilligers op het Slot is 
mede door Ina en de dankbare hulp van Anneke P. een groot succes 
geworden. Niet alleen dikke pret voor de vrijwilligers maar ook voor allen 
daaromheen. Dit geheel overigens grotendeels gefinancierd door een gulle 
gift van de afdeling Noord-Holland van de KNBLO.  
Met het geld dat gespaard was kon een mooi feest bekostigd worden 
waarbij de vrijwilligers als beloning met partner mee konden genieten van 
het buffet.  
Tevens zijn de vrijwilligers  bedacht met een persoonlijke jaarkaart van de 
PWN.  
Het vullen van de kas ten behoeve van de vrijwilligers wordt georganiseerd 
door Joop en Siep. Zij verdienen dit door het bedenken van wandelingen 
voor andere  organisaties. Wij, als Zwervers, pijlen die wandelingen dan 
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vervolgens weer, maar de opbrengst van die wandelingen wordt puur 
gebruikt voor en door de vrijwilligers.  
Nog een extra reden om je aan te melden als vrijwilliger! 
Het komend jaar kunnen we (als het goed is met een gedeeltelijk nieuw 
bestuur) gebruiken om het werk beter te verdelen en iedereen dat op te 
laten pakken waar hij of zij goed in is. Ook zijn er nog wat verrassingen te 
melden met betrekking tot onze website.  
Persoonlijk kan ik een goede administratie bijhouden en heb ik me 
bijvoorbeeld voorgenomen om dit jaar nog gestroomlijnder dan anders mijn 
werk te doen. Als voorbeeld kan ik dan bijvoorbeeld de achterstallige 
contributie noemen. Van de in totaal 32 mensen die ik  moest aanschrijven 
hebben er uiteindelijk slechts 7 niet betaald.  
Doel is uiteraard dat iedereen betaald en daartoe wil ik ook graag oproepen. 
Als je bijv. mee wil naar Nijmegen om de 4-daagse te lopen, dient de 
contributie betaald te zijn. Maar verder is de vereniging ook verplicht om 
geld af te dragen aan de KNBLO –en dat loopt flink in de papieren-, dus dat 
betekent dan dat als de contributie niet betaald is, de vereniging opdraait 
voor de kosten. Penningmeester was, is en blijft leuk. Ook met nog altijd de 
helpende hand van onze vorige penningmeester op de achtergrond. Zo kan 
ik ook het jaar goed afsluiten.  
7.1. Verslag commissie kascontrole.  

Hugo Zweegman en Aad Blansjaar. Reserve: Hans Hillen.  
Er wordt decharge verleend. 

7.2. Benoeming nieuwe commissie kascontrole.  
Hugo Zweegman treed af. Commissie voor 2014 is Aad Blansjaar en 
Hans Hillen. Reserve voor 2014 Ina Vos. 

7.3. Contributie 2014 Zoals het er nu uitziet gaan we niet verhogen. We 
hebben geen afdracht per wandelaar meer naar de KNBLO-NL  

8. Pauze. 
9. 50 jarig jubileum in 2012 

Siep geeft hierover enige informatie.  
Er is heel veel voorbereiding geweest en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. 
In het begin liep het wat stroef omdat de tocht uit het wandelprogramma 
was gehaald. Misschien mede hierdoor waren er op 1 augustus nog maar 5 
voor-inschrijvingen. Daarna is er veel aan promotie gedaan, ook d.m.v. 
mooie advertenties in de krant. Onze relatie met de krant is goed omdat wij 
ook tochten bouwen voor de krant.  
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Er kwamen 750 wandelaars en alles liep prima. Mede door de inzet van onze 
vrijwilligers en de verkeersregelaars, deze waren van St.Avondvierdaagse 
IJmond-Noord. We hadden prima weer en de tocht ging door mooie 
gebieden. Ook de aansluitende receptie was druk bezocht en gezellig. Het 
diner voor alle vrijwilligers was een prima afsluiting van dit jubileum. Wij 
hebben een visitekaartje afgegeven aan de vele wandelaars. 
Siep wenst het nieuwe bestuur veel succes voor het nieuwe jubileum. 

10. Commissie Nijmegen.  
Ton deelt mee dat Joop toetreedt in commissie Nijmegen. 
De toestemming en catering voor 2013 zijn geregeld. Het reglement komt als 
altijd in het krantje. 
5 juli en 30 augustus zijn er info avonden. 
De verzorging is in handen van Rom, Ernst, Yvonne, Theo en Linda. Cock 
heeft zich ingeschreven als wandelaar, bij uitloting gaat hij mee met de 
verzorging. 

11. Rondvraag. 
Hans H.: Er is weinig vernieuwing op de website 
Michel is druk bezig met Joomla en is aan het proefdraaien hiermee. Er 
wordt hard aan gewerkt. 
 
Robin: Verteld dat hij de partner van Linda is en zodoende ook in de 
wandelsport gekomen. Hij bedankt Joop voor de inzet zal met veel plezier en 
enthousiasme beginnen. 
 
Ton: Bedankt Joop, door de dubbele functie kwam er veel op hem neer. Joop 
krijgt het boekje Drenthepad. 

 
Sluiting en Robin biedt een drankje aan. 
 
Notulist Lia Bremer 

  
---   ---   ---  
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J A A R V E R S L A G E N  

 

Jaarverslag van de Secretaris: 
 
Mijn eerste jaar als Secretaris zit er alweer bijna op. Nadat het besloten en 
beklonken was tijdens de Algemene Ledenvergadering en het stokje van Joop als 
Secretaris overnam heeft hij begin maart zijn administratie en belangrijke 
documenten met bestanden aan mij overgedragen. 
Als eerste moest de inschrijving bij de Kamer van Koophandel aangepast worden 
en een nieuw overzicht gemaakt worden van de namen en taken van de  
bestuursleden om zo een goed beeld te krijgen wie nu wat precies doet. Het was 
even wennen nu ook te notuleren tijdens de bestuursvergaderingen.  
 
Het bestuur is 5 keer samengekomen om de dagelijkse wel en wee van de 
vereniging  en de wandelsport in het bijzonder door te nemen en indien nodig 
(belangrijke) besluiten gezamenlijk te nemen. Er wordt jaarlijks een 
Activiteiten(Agenda) kalender en een Actielijst bijgehouden. Verder werd a.d.h.v. 
een vooraf vastgestelde Agenda de bestuursvergadering belegd. Verder is het 
Dagelijks Bestuur los daarvan ad hoc samengekomen voor zaken als Website, 
Contributie e.d.. Na de overdracht begon het bijwerken en bijhouden van 
mutaties van de ledenlijst. Gelukkig is het sinds eind oktober vorig jaar mogelijk 
om zelf via de site van de KNBLO-NL  onze ledenbestand bij te houden. In het 
verleden was er niet direct zicht op of onze lijst klopte met die van KNBLO, dit 
werd pas bij de jaar nota van de KNBLO-NL duidelijk, en het was vervolgens een 
heel karwei deze te controleren. Dit is nu verleden tijd, want nieuwe leden, 
mutaties en opzeggingen worden nu realtime in de Lid-organisatie administratie 
via de site van de KNBLO-NL bijgehouden. Helemaal Top! 
 
Dit jaar hebben wij als bestuur besloten een Nieuwe Website te gaan bouwen. 
Dit hebben wij met het gehele bestuur gezamenlijk gedaan waarbij alle 
disciplines(werkgroepen) zelf hun aandeel hebben gegeven. Samen met Yvonne 
Sant en Michel Jeursen hebben we de vernieuwing gecoördineerd. Onze website 
heeft een heel modern jasje gekregen en we zijn hier heel trots op. In het 
bijzonder kan ik melden dan Michel (de bouwer) een mooi resultaat heeft 
neergezet. Bedankt daarvoor!    
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Verder is de contributiebrief anders aangepakt dan de voorgaande jaren. Hij is 
wat korter van tekst dan men gewend is en wat eerder verzonden dan 
voorgaande jaren nl. op 29 november 2013.  Resumerend telt dit jaar 29 Nieuwe 
leden en 12 Gestopte Leden. Het totaal aantal leden per 1-1-2014 start met  197 
leden. 
 
Linda Breems 
 
---   ---   ---    
 

Jaarverslag van de Penningmeester 2013 
 
Dit was een fijn jaar. Veel minder druk in vergelijking met ons jubileumjaar 2012. 
Na het opmaken van de balans en de verlies- en winstrekening en het maken van 
een begroting is de hoofdtaak van een penningmeester het betalen van de 
rekeningen en het registreren wie er contributie betaald. Wanneer er dan niet 
betaald wordt, volgen de aanmaningen (helaas weer meer dit jaar).  
Ook een niet onbelangrijke taak is het verwerken van de administratie rondom 
onze wandelingen. Margriet (coördinator Tochten Binnen) houdt er een 
nauwkeurige administratie op na om alle inkomsten en uitgaven te verwerken 
waarna die –na een wandeling- bij de penningmeester komt en deze dus het 
geld kan afstorten op de bank.  
Onze tochten zijn een belangrijke bron van inkomsten. Er wordt o.a. geld 
gespaard voor het volgend jubileum, medailles die gekocht worden tijdens een 
tocht vormen ook weer een spaarpot voor nieuwe en alle kosten rondom de 
wandeling, zoals het printen van de parcoursen etc. wordt er van betaald.  
Overigens kunnen we meer leden van onze vereniging gebruiken om te komen 
wandelen met onze eigen tochten; deelname is immers gratis als de contributie 
betaald is!  
De 4-daagse van Nijmegen is (afgezien van de sportieve inspanning) ook een 
jaarlijkse krachtmeting op administratief en financieel gebied. Gedragen door de 
inzet van de vele vrijwilligers draait de organisatie van Ton en Joop gesmeerd. 
Maar, eenmaal gelopen en de administratie is weer verantwoord en verwerkt, is 
dat ook slechts een post in de boekhouding die gelukkig voor 2013 een saldo in 
de + had.  
Op het moment dat ik schrijf (30 november 2013), moet ik nog beginnen aan de 
verlies- en winstrekening en het opmaken van de balans over 2013. Eigenlijk de 
meest lastige taak van het jaar. Gedurende de afgelopen twee jaar heb ik hulp 
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gehad maar ik heb er nu vertrouwen in dat ik zo ben ingewerkt dat het mij nu 
alleen gaat lukken. Of dat gelukt is, zullen jullie zien en beleven op de 
Jaarvergadering op 7 februari 2014 waarbij ik hoop dat iedereen die in de 
gelegenheid is, komt.  
Tot dan! Hartelijke groet van jullie penningmeester, Yvonne Sant 
PS mocht iemand bij het lezen van dit verhaal zich afvragen of de contributie 
voor 2014 is betaald? Mail alsjeblieft met vermelding van het 
lidmaatschapsnummer! ycmsant@gmail.com en ik zal zo spoedig mogelijk 
antwoorden. 
 

Yvonne Sant 
 
---   ---   ---  
 

Jaarverslag tochten binnen 2013 
 
Winter-Strand-Duinwandeling op zondag 6 januari  
De strand-duin-wandeling van 6 januari  was een groot succes. Mede door het 
winterse zonnetje, na dagen van regen en mist,  brachten veel wandelaars op de 
been – 436 wandelaars. Vol goede moed gingen de wandelaars op pad en 
kwamen na een heerlijke wandeling fris en monter terug bij het startpunt in 
Heliomare.  Ook onze eigen leden waren goed vertegenwoordigd met 52 
wandelaars. 
 
Duinentocht op 23 en 24 maart 
Het wandelweekend kenmerkte zich door een straffe oostenwind. Het was het 
op één na koudste weekend sinds 100 jaar. Gevoelstemperatuur lag tussen de -
10 en -16 graden.  Zaterdag waren er 184 wandelaars en zondag 209 een totaal 
van 393 wandelaars. Met dank aan de 7 bezoekende verenigingen anders was 
het totaal van 393 wandelaars niet gehaald. De individuele wandelaar heeft zich 
laten leiden door de weersvoorspellingen.   In het duin was het goed toeven, 
men had weinig last van de koude wind doordat ze grotendeels beschut  liepen. 
 
Sint Maartentocht op  9 en 10 november 
Terwijl we op zaterdagmorgen de inschrijftafel aan het inrichten waren liep het 
startlokaal Café – eethuis het Carillon al aardig vol met wandelaars.  Het lijkt wel 
een reünie merkte een van hen op. Rond half negen begonnen we met 
inschrijven en konden de wandelaars vertrekken. Veel op de 20 en 25 kilometer 
maar dat is de tendens op  zaterdag.  Het weer zat mee bij de start van alle 

mailto:ycmsant@gmail.com
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afstanden.  Pas aan het eind van de middag zouden er buien gaan vallen maar…. 
rond twee uur  vielen er al flinke buien met hagelstenen. Een wandelaar toonde 
bij terugkomst een foto van een compleet wit wegdek.  Zondag begon de dag 
heel anders met ’s morgens flinke buien.  Het was dan ook vrij rustig maar zo 
tegen negen uur begon het lekker te lopen. De wandelaars lieten zich niet 
tegenhouden door een paar buien.  Iedereen heeft genoten van de afwisselende 
tocht en we mochten achter de starttafel veel complimenten voor de 
parkoersbouwers in ontvangst nemen.  Zaterdag 311 en zondag 305 wandelaars 
– totaal 616. Een mooi resultaat mede dankzij de flyers en posters om onze 
tochten onder de aandacht te brengen.  Bezoekende verenigingen waren wsv de 
Kennemerjagers, wsv Z.B.S.V., wsv A.M.A.K. en wsv de Jeep. 
 
Dank aan alle vrijwilligers van tochten binnen. 
 
Margriet en Anneke 
 
---   ---   ---    
 

Jaarverslag Tochten buiten 
 
Januari  
In deze maand staat de Winter-Strand-Duinwandeling op de agenda. De 
wandeling is gebouwd door Henk en Adrie. Het is de eerste wandeling die 
hebben gebouwd en hebben deze zonder veel ondersteuning gebouwd. 
Waarvoor hulde. De wandeling is nagelopen door de pijlers en gepijld door een 
10 tal pijlers. Klachten waren dat de wandeling veel over verharde paden ging en 
dat er verkeerswegen in he parcours waren opgenomen.  
 
Maart  
Is de maand van de Duinentocht. De afstanden die bij deze wandeling horen zijn 
de 5, 10, 15, 20, 25 en 40 km Deze wandeling is gebouwd door Siep en Joop en 
ook nagelopen door de pijlers. Deze wandeling is gepijld door een 14 tal pijlers 
die ook deze keer, zoals gebruikelijk, weer voortreffelijk werk hebben geleverd. 
 
November  
De maand van de St. Maartenwandeling. De afstanden die bij deze wandeling 
horen zijn de 5, 10, 15, 20 en 25 km. Deze wandeling is bebouwd door Sylvia en 
Joop. Zoals gebruikelijk ging deze wandeling niet door de duinen of over het 
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strand maar door de bebouwing. Het grootste deel van de wandeling was 
uitgezet in Heemskerk. Een 10 tal pijlers heeft deze wandeling gepijld op de 
bekende manier.  
 
December 
Tochten buiten heeft zich hier ingespannen voor het Noord-Hollands dagblad. De 
afstanden die bij deze wandeling horen zijn de 7,5en 15km. De Kerstwandeling 
van de krant is uitgezet door de duinen boven Camping Geversduin met als vraag 
of informatiecentrum De Hoep voor de lange afstand bereikbaar zou zijn en of er 
kerstballen opgehangen konden worden voor een prijsvraag voor de kleineren. 
De rust voor beide afstanden was gelegen bij de padvinders aan het Scoutingpad 
in Castricum. De afstanden zijn deze keer op het laatste moment nagelopen door 
de pijlers. Een 6 tal pijlers heeft zich van de taak gekweten. 
Na de wandelingen zijn de pijlen ook weer verzameld door de mensen die de 
pijlen voor de wandeling hebben opgehangen. Het PWN is zeer tevreden met 
onze manier van werken en specifiek met het weer verzamelen van de pijlen. 
Hiervoor hulde aan de gemotiveerde pijlers Ook ik wil de vrijwilligers danken 
voor hun inzet en motivatie. We hebben niet met elke wandeling mooi weer 
gekend maar wel hebben we gezamenlijk de taak tot een heel mooi einde 
gebracht. De manier van pijlen is onder anderen het visite kaartje van de 
vereniging en veel wandelaars komen naar onze tochten vanwege de 
gevarieerde wandeling en mede voor de perfecte manier van pijlen 
Zonder onze vrijwilligers zouden we nooit de resultaten kunnen bereiken die we 
op dit moment hebben. Hiervoor hartelijk dank, namens de vereniging maar 
zeker ook namens Siep en Joop. 
Iedereen die deel uit zou willen maken van deze mooie groep, en ook 
wandelingen zou willen bouwen of pijlen, kan zich aanmelden bij Joop. 
 
Joop 
 
---  ---  ---   

 
Terugblik 2013 

Door de Weeks Wandelen 
 
Het afgelopen jaar zijn we twee keer per maand  op de donderdagochtend aan 
het wandelen geweest. We begonnen op 3 januari 2013 met de 15 km en de 
laatste wandeltocht was op 
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 19 december 2012.  
6 mei was het al voor het 8ste jaar dat wij aan het wandelen waren, dan denk je 
wat gaat de tijd toch snel, maar geeft aan dat het een goed idee is geweest om 
op deze wijze de vrije tijd te benutten en te gaan wandelen.  
Dit jaar hebben wij, met een gemiddelde van 17 personen, gewandeld door 
Beverwijk, Heemskerk, Velsen–Noord en Wijk aan Zee. Totaal is er 4140 km 
afgelegd door wel 325 deelnemers.  
Dank gaat ook uit naar alle wandelaars die deelnemen en komende uit 
Castricum, Purmerend en de Zaanstreek  
Wat voor ons belangrijk is, is gezelligheid en altijd onderweg even koffie/thee 
drinken.  
We dagen iedereen uit om op de eerste en derde donderdagochtend om 8.45 
uur aanwezig te zijn om met ons mee te wandelen, o ja we vertrekken altijd bij 
Buurthuis Wijk aan Duin Wilgenhoflaan 2 te Beverwijk.   
 
Jelle en Ton 
---   ---   --- 

 
Wandelen met mensen met beperkingen 
 
 De bewoners van Harteheem zijn blij met de 15 vrijwilligers van Wsv de 
Zwervers , met deze vrijwilligers wordt er 3 keer per jaar een wandeling van 3 km 
door het park Assumburg gemaakt . Ongeveer 45 bewoners, waar van 15 
rolstoelers, genieten van deze zaterdagochtend en in de maand juni wordt er 
ook deelgenomen van de avondvierdaagse van Heemskerk met een totaal van 55 
deelnemers en 30 vrijwilligers is het vier dagen genieten in de omgeving van 
Harteheem, Veel plezier beleven de bewoners als de laatste avond de medailles 
en de bloemen worden uitgereikt. 
 
Namens de bewoners van Harteheem heel veel dank 
Coördinator namens Harteheem, 
 
Ton Swart 
 
---   ---   ---    
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N I J M E E G S E  
4 D A A G S E   

 
Inschrijving voor verblijf in “De Buut tijdens  98ste 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 € 175.= gaan bedragen. In deze kosten zijn 
inbegrepen: verblijf, ontbijt, (zelf samengestelde) lunchpakketten, 
warme maaltijden en één maal verzorging op de route. 
 
Inschrijving 

 Wanneer U deel wilt nemen zien wij graag uw inschrijving van de 1ste 
inschrijfperiode met kopie van inschrijving 4-daagse Nijmegen vóór 25 
maart 2014 tegemoet. 
 

 Voor de 2de inschrijfperiode met kopie bevestiging deelname 4-daagse 
Nijmegen voor 20 april 2014. 
 

 Begin 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 
 

 Wanneer Uw contributie voor het jaar 2014 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 en/of 
 
Ton Swart Berghuisstraat 16 1944 ST Beverwijk  0251-211426 
 
Adres “de Buut” 
 
Bezoekadres: Openbare basisschool “de Buut” 
Hugo de Grootstraat 41 
6522 DD Nijmegen 
Tel: 024-3888535 
 
Voor informatie en inschrijfbescheiden betreffende de tocht kunt U zich 
wenden tot: 
 
KNBLO-NL bondsbureau 
Berg en Dalseweg 125  of          Postbus 1020                           
6522 BE Nijmegen                        6501 BA Nijmegen 
Telefoon 024- 3655575           telefax 024-3655580 
 
of   
www.4daagse.nl 
 
---   ---   ---    
 

Limiteringsprotocol Vierdaagse 2014  Nijmegen 
Vastgesteld door bestuur op 13 november 2013  
 
Artikel 1  
Het bestuur bepaalt telken jare het maximum aantal inschrijvingen dat wordt 
geaccepteerd, alsmede de eerste en de laatste dag waarop inschrijvingen mogen worden 
ontvangen.  
 
  

http://www.4daagse.nl/
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Artikel 2  
Inschrijving is slechts mogelijk via de inschrijfmodule op de website of het indienen van 
het inschrijfformulier per post. De inschrijving komt tot stand door de ontvangst van de 
inschrijving per internet of per post op de Centrale Administratie. Iedere inschrijving 
geschiedt onder de voorwaarde van betaling van het inschrijfgeld. Door de enkele 
betaling van het inschrijfgeld, of door het vermoeden van acceptatie daarvan, komt geen 
inschrijving tot stand.  
 
Artikel 3  
Voor de 98ste Vierdaagse is het aantal bedoeld in artikel 1 bepaald op 46.000 
inschrijvingen.  
 
Artikel 4  
Er is een eerste periode van inschrijving voor de 98ste Vierdaagse, vanaf maandag 3 
februari 2014 (00.00 uur) tot en met vrijdag 28 februari 2014 (24.00 uur). Tot de 
inschrijving in de eerste periode is toegelaten:  
 - degene die de 97ste Vierdaagse in overeenstemming met de reglementen met 
succes heeft volbracht;  
 - degene die is geboren in het kalenderjaar 2002.  
 
Een eerdere deelname als (meewandelend) begeleider geldt niet als een succesvolle 
volbrenging zoals in dit artikel wordt bedoeld.  
 
Artikel 5  
Zij die niet voldoen aan de eisen voor de inschrijving in de eerste periode, zijn in 
gelegenheid gebruik te maken van de tweede periode van inschrijving, vanaf maandag 3 
maart 2014 (00.00 uur) tot en met vrijdag 4 april 2014 (24.00 uur).  
 
Artikel 6  
Voor de in artikel 4 en 5 genoemde data is de dag en tijd van ontvangst op de Centrale 
Administratie van de inschrijving bepalend. Eerder of later ontvangen inschrijvingen, 
evenals incorrect of incompleet ingevulde inschrijvingen worden geretourneerd of 
verwijderd. Er bestaat geen mogelijkheid van vervanging of van voorwaardelijke of 
subsidiaire inschrijving.  
 
Artikel 7  
De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor de (keuze van de) methode van inschrijving. 
Het bestuur is niet aansprakelijk voor enig gebrek optredend bij of tijdens de 
postverzending of het internetverkeer. Tijdsverloop tussen het moment van verzending 
en de werkelijke ontvangst van de inschrijving op de Centrale Administratie komt voor 
risico van de inschrijver.  
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Artikel 8  
Indien het quotum is overschreden vindt loting plaats onder degenen die hebben 
ingeschreven voor deelname aan de 98ste Vierdaagse met als beoogd te behalen 
beloning: beloning 1.  
Niet aan de loting nemen deel, degene:  
 - die is geboren in het kalenderjaar 2002;  
 - die blijkens de processen-verbaal van loting niet werd ingeloot voor deelname 
zowel aan de 96ste, als aan de 97ste Vierdaagse.  
 
Artikel 9  
Het bestuur bevordert dat de loting geschiedt onder toezicht van een onzijdig persoon in 
de zin van de we 
 
Artikel 11  
Indien na de sluiting van de tweede periode van inschrijving het in artikel 3 bepaalde 
aantal niet is bereikt, bestaat de mogelijkheid van na-inschrijving. Het bestuur stelt het 
quotum vast voor deelname van degenen die gebruik willen maken van de na-
inschrijving. Deze na-inschrijving is slechts mogelijk via de inschrijfmodule op de website, 
vanaf maandag 7 april 2014 (00.00 uur) tot en met vrijdag 23 mei 2014 (24.00 uur), of, 
met inachtneming van het in artikel 3 bepaalde aantal, zoveel eerder als op de Centrale 
Administratie de laatst toegestane inschrijving is ontvangen.  
  
Artikel 14  
Iedere individuele deelnemer heeft het recht om binnen redelijke termijn en ten uiterste 
30 april 2014 (24.00 uur), de voorgenomen deelname zonder opgaaf van redenen 
schriftelijk te annuleren. Betaald inschrijfgeld wordt onder aftrek van kosten voor 
administratie en zonder aanspraak op vergoeding van rente geretourneerd.  
 
Bronvermelding www.4daagse.nl 
 
Indien u de gehele Limiteringsprotocol Vierdaagse wil doorlezen kijk dan op de website 
www.4daagse.nl 
 
 
Joop en Ton 
4daagse@wsvdezwervers.nl 
---   ---   --- 

 
 
 
 

http://www.4daagse.nl/
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Van het Secretariaat (aanvulling) 
Verjaardagen: 

 

Lang zullen lopen 

Lang zullen ze lopen 

Lang zullen ze lopen 

In de gloria! ! ! ! 

 

 

    JANUARI            FEBRUARI 
Mevrouw van den Hoorn 2-jan Mevrouw van Vliet-van Schaik 1-feb 

Mevrouw Bos 6-jan Mevrouw Janus-Koeleveld 4-feb 

Mevrouw Grapendaal-Zonneveld 7-jan De heer Beelen 7-feb 

De heer de Vries 11-jan De heer Blansjaar 7-feb 

Mevrouw Mast 11-jan Mevrouw de Lange 7-feb 

Mevrouw Selderbeek 12-jan De heer Kenniphaas 10-feb 

Mevrouw Tijssen 12-jan De heer Durge 15-feb 

De heer Zwaan 13-jan Mevrouw Lodder-Cillekens 15-feb 

De heer van der Meulen 15-jan Mevrouw Snoei 16-feb 

De heer van Zon 15-jan De heer Huisman 19-feb 

Mevrouw Bremer 16-jan De heer de Boo 20-feb 

De heer Konijn 20-jan Mevrouw Vos-Alders 22-feb 

De heer J. J. Kranendonk 21-jan De heer Warink 27-feb 

De heer R. Moelee 21-jan Mevrouw Bakker 27-feb 

De heer Wulp 21-jan De heer de Reus 28-feb 

Mevrouw Smorenburg-van Dijk 27-jan 
 

 

Mevrouw de Wit 31-jan 
 

 

   

 

   MAART 
 

APRIL  

De heer Beerta 1-mrt De heer van Holten 3-apr 

Mevrouw de Lange 4-mrt De heer Wiegman 3-apr 

Mevrouw de Wit 4-mrt Mevrouw Weijers- Baltus 4-apr 

De heer Esseling 5-mrt Mevrouw Breems 5-apr 

Mevrouw Sponselee-van Kaam 6-mrt Mevrouw Brunsveld 5-apr 

Mevrouw Stecher-van Pel 11-mrt Dhr van der Voort 8-apr 

De heer Brakenhof 12-mrt De heer Lommerde 8-apr 
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De heer Berendse 19-mrt Mevrouw Verheggen 10-apr 

Mevrouw Bleijendaal 19-mrt Mevrouw Sant-Munnik 15-apr 

Mevrouw Ooms 19-mrt De heer Duindam 17-apr 

Mevrouw Radder 20-mrt Mevrouw Lensen 19-apr 

Mevrouw Super 20-mrt Mevrouw Hollenberg 25-apr 

De heer Bosman 21-mrt Mevrouw Heeremans 27-apr 

Mevrouw Leloux van Dijk 24-mrt De heer Sprangers 30-apr 

Mevrouw I. Brandenburg 25-mrt 
Mevrouw Gravemaker-van 
der Wal 

30-apr 

De heer van Leeuwen 26-mrt 
 

 

Mevrouw Kelner 27-mrt 
 

 

Mevr. van der Horst-van Montvoort 28-mrt 
 

 

 

D O O R  D E  W E E K S  W A N D E L E N  

 

Bij WSV de Zwervers kunt u op donderdagochtend in de oneven weken komen 
wandelen. 
1e oneven week van de maand 15 km. 
2e oneven week van de maand 10 km. 
De start is om ca. 09.00 uur vanuit het Buurthuis  Wijk aan Duin  Wilgenhoflaan 
2, Beverwijk. Om ca. 8.45 uur staat de koffie/thee voor u klaar. 
De kosten zijn €1,-- voor kopje koffie/thee. Leeftijd niet van belang, iedereen is 
welkom 
Er wordt gewandeld op de volgende data : 2014 

15 km 10 km 

2 januari Week 1 16 januari Week 3 

30 januari Week 5   

13 februari Week 7 27 februari Week 9 

13 maart Week 11 27 maart Week 13 

10 april Week 15 24 april  Week 17 

8 mei Geen wandeltocht 22 mei Week 21 

5 juni Week 23 19 juni Week 25 

3 juli Week 27 Vakantie tot  28 augustus 2014 

  8 augustus Week 35 

11 september Week 37 25 september Week 39 

9 oktober Week 41 23 oktober  Week 43 

6 november Week 45 20 november Week 47 

4 december Week 49 18 december  Week 51 
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Voor informatie kunt u terecht bij de secretaris W.S.V. de Zwervers Linda Breems 

secretaris@wsvdezwervers.nl,  dhr. Ton Swart Tel: 0251-211426  
of 06-40553280. 
 
 

W A N D E L E N  M E T  H A R T E H E E M  

 
Beste  vrijwilligers. 
 
Het wandelkalender voor  2014  wandelen met bewoners van Harteheem; 
 

Zaterdag  8 maart Aanvang 10:15 Start Muziektent bij de ingang De 
Cirkel no 1 Harteheem 

Dinsdag 3 juni A4d Aanvang 17:15 Start Muziektent bij de ingang De 
Cirkel no 1 Harteheem 

Woensdag 4 juni A4d Aanvang 17:15 Start Muziektent bij de ingang De 
Cirkel no 1 Harteheem 

Donderdag 5 juni A4d Aanvang 17:15 Start Muziektent bij de ingang De 
Cirkel no 1 Harteheem 

Vrijdag  6 juni A4d Aanvang 17:15 Start Muziektent bij de ingang De 
Cirkel no 1 Harteheem 

Zaterdag 30 augustus Aanvang 10:15 Start Muziektent bij de ingang De 
Cirkel no 1 Harteheem  

Zaterdag 13 december Aanvang 10:15 Start Muziektent bij de ingang De 
Cirkel no 1 Harteheem 

 
 
Met vriendelijke wandelgroet 
 
Namens de bewoners van Harteheem 
Ton Swart 
Tel: 0251-211426  
of 06-40553280. 
 
---   ---   --- 

mailto:secretaris@wsvdezwervers.nl
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W A N D E L V E R H A L E N  

 

De Winter-Strand-Duinwandeling door een pijler wandelaar. 
Het is maandag avond 30 december. We zitten bij Joop aan de koffie en koek om 
te horen wat de Winter-Strand-Duinwandeling is geworden. Het gezelschap is 
select omdat een aantal pijlers met vakantie zijn of op ziekteverlof. Joop heeft 
het voorbereid en heeft de parkoersen in gekleurd, geprint en de kaart weer 
ingetekend. De wandeling gaat veel over harde paden, maar is hier en daar toch 
omgelegd om een aantal drukke wegen uit het parcours te halen. Op papier ziet 
de wandeling er wel afwisselend uit. We gaan met de 25 km redelijk hoog tot 
bijna de Zeeweg naar Castricum aan zee en benutten ook de complete breedte 
van het gebied op de hoogte van Camping Geversduin.  
Ons team mocht het laatste stuk van de 25 km gaan pijlen. We beginnen, op de 
fiets,  met wind-mee op de van Oldenborghweg bij de splitsing met de 20km en 
gaan al snel weer het duin in om naar de Bredeweg te gaan en daarna de 
Johannasweg. Net voorbij de Geversweg gaan we richting Van Oldenborghweg 
om de terugtocht te pijlen. Vanaf de van Oldenborghweg via de “lange” Stille 
strandweg naar het strand om daar de laatste pijlen op te hangen. 2 uur op de 
fiets om pijlen op te hangen en nu weer naar huis. (tegenwind) 
Zondag zijn we op tijd in Wijk aan zee om voor de wandelaars uit het parcours 
nog een keer na te lopen. Bij de start is het een weerzien van bekenden. Er zijn 
veel mede Zwervers en dus veel gelukwensen voor het nieuwe jaar. Als wij gaan 
starten komen we Aad al tegen, die de korte afstand voorgelopen en 
gecontroleerd heeft. Na de 40km van de WS wandeling op zaterdag zijn we niet 
gelijk los en komen dus moeilijk op gang. Ook aan het begin van de wandeling zit 
er wel variatie in en door de harde paden is de wandeling niet zwaar. Bouwer 
Henk is met zijn vrouw op stap en loopt ook een lange afstand. Juist voor de 
splitsing 20 en 25 km gaan we Henk voorbij en ik weet niet welke afstand hij 
loopt. Had ik kunnen vragen maar kwam er niet van.  
Wij hebben de 20km gelopen en zijn bij de splitsing richting strand Heemskerk 
gegaan terwijl de anderen het 25 km parcours opgingen. Met een volle 
Zuidwester tegen was dat achteraf een juiste keus. Naar het strand verhard 
wandelen en het afgaande tij maakte het strand ook hard en goed begaanbaar.  
De ondergrond is het probleem niet maar de zuidwester kracht 7 geeft je toch 
een gevoel van overwinning. Klokslag 12:00 uur het terrein op bij Heliomare en 
20 km gewandeld. Blij dat ik gegaan ben. Een mooie zondag ochtend buiten, een 
leuke wandeling en mooi weer. SUPER.  
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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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