WANDELSPORT VERENIGING “DE ZWERVERS”

DAGELIJKS BESTUUR
WSV DE ZWERVERS

1 - 2015 (149)

“HET WANDELKRANTJE”

Voorzitter:

Wordt voor jullie gemaakt door:

voorzitter@wsvdezwervers.nl
Secretaris:
Linda Breems
Dirk van der Leckstraat 2c
1962 TS Heemskerk
secretaris@wsvdezwervers.nl
Penningmeester:

Sylvia Bremer
Redactie “WSV De Zwervers”
Vorm op maat
Drukwerk

Gastschrijvers:
Hugo Zweegman

Yvonne Sant-Munnik
Merel 72
1965 ET Heemskerk
ycmsant@gmail.com
Ere-voorzitter:
Ton Swart

Contributies;
Per jaar
Meerdere leden per adres
Donateurs abonnement

€ 19,50
€ 26,00
€ 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

COPIJ WANDELKRANTJE 150
INLEVEREN VÓÓR

25 februari 2015
Redactieadres:
Mina Krusemanpark 84
1963EM Heemskerk
Email:
wandelkrantje@wsvdezwervers.nl

WANDELSPORT VERENIGING “DE ZWERVERS”

1 - 2015 (149)

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

IN DEZE EDITIE
Van de Redactie
Beste Zwervers,
Vanaf deze plek wens ik iedereen al het goede voor 2015.
Zoals elk jaar staat het eerste wandelkrantje grotendeels in het teken van de
algemene ledenvergadering. Ook staat er van Hugo een verhaal in over Fulda en
een uitnodiging om deel te nemen aan de 1e vierdaagse in Luxemburg.
Verder wil ik iedereen uitnodigen (wandel)verhalen in te sturen voor het volgende
wandelkrantje en verzoeken een mail te sturen om deze vanaf het volgende
nummer digitaal te ontvangen.
Tenslotte wens ik een ieder veel leesplezier.
Wandelgroetjes van
Sylvia Bremer
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VANUIT DE ZWERVERS
VAN DE VOORZITTER
Beste Wandelvrienden
Allereerst wens ik u en uw gezin een gezond nieuw wandeljaar. Bij WSV
de Zwervers hebben wij het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van
enkele leden die ons zijn ontvallen. Ook zijn er in het afgelopen jaar
diverse leden geconfronteerd met een aanslag op de gezondheid in
allerlei vormen. Mogen de zieken onder ons weer spoedig herstellen.
Een kleine terugblik op het afgelopen jaar geeft aan dat de vereniging de
Zwervers veel vrijwilligers heeft en die zich op allerlei deelvelden bevinden
en heel veel werk verzetten.
Dank voor uw inzet
De toekomst ziet het er zonnig uit, de wandelsport zit in de lift.
De NWB 80 jaar en de KNBLO-NL 106 jaar hebben het afgelopen jaar
veel werk verzet.
54 projectgroepen van beiden bonden hebben veel bijeenkomsten
gehouden dit als doel te komen tot 1 wandelbond.
Ik kan u vertellen dat in de maanden november en december alle regio’s
van de KNBLO-Nl akkoord zijn gegaan, en ook de regio bonden van de
NWB hebben allen voor de fusie gestemd.
Op 20 december tijdens de najaarsvergadering van beide bonden op
Papendal is de laatste stemming gehouden en is de fusie een feit.
Zodat per 1 januari 2015 er een nieuwe wandelorganisatie is.
De nieuwe bond gaat heten:

Koninklijke Wandel Bond Nederland
De KWBN is in zijn organisatie ook een nieuwe weg ingegaan 6 regio’s
zijn er samengesteld en de besturen zijn gekozen. Onze regio bestaat uit
de voormalige regio’s Noord-Holland Utrecht en Zuid-Holland. Wij gaan
als Regio West verder. Ondergetekende is voor een periode van 3 jaar
met algemene stemmen gekozen als voorzitter.
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Bestuur en leden van WSV de Zwervers zich hebben altijd ingezet voor
een gezonde wandelsport. Door mijn functie als voorzitter van Regio West
doe ik wel een stapje terug als vrijwilliger bij WSV de Zwervers. Voor doorde-weeks-wandelen, Harteheem en de Nijmegengroep blijf ik wel actief.
In het nieuwe wandeljaar zal aan de vrijwilligers weer om hun inzet
gevraagd worden. Te beginnen met 4 januari 2015 onze eerste
wandeltocht de 27ste Winter-Strand-Duinwandeling. Ook nodigen wij u uit
voor de algemene leden vergadering van WSV de Zwervers op 30 januari
2015 deze wordt gehouden in de Prinsenhof 2 te Beverwijk, aanvang
19.30 uur.
Verder wens ik u nogmaals een goed wandel jaar 2015
Ton Swart, erevoorzitter
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VAN HET SECRETARIAAT
Notulen algemene ledenvergadering d.d. 7 februari 2014
Aanwezig: 35 personen. Afwezig met bericht: 11 personen.
1. Opening.
1.1. Ton heet iedereen welkom, Ton is ditmaal voorzitter omdat Robin
er even mee stopt. Zijn rugzakje is vol, dus misschien pakt hij het
in de toekomst weer op maar op het moment even niet. Het is de
51e ledenvergadering.
2. Mededelingen.
2.1. Geen mededelingen
2.2. 1 minuut stilte voor ieder die ons is ontvallen
3. Notulen ledenvergadering van 15 februari 2013.
Geen op- of aanmerkingen
4. Bestuurssamenstelling en rooster van aftreden
4.1. Aftredend Voorzitter Robin Visscher. Geen kandidaat.
4.2. Aftredend en herkiesbaar Margriet Sponselee, zij wordt herkozen
4.3. Aftredend en herkiesbaar Yvonne Sant, zij wordt herkozen
4.4. Aftredend redactrice Wandelkrantje Linda Breems, Sylvia Bremer
stelt zich beschikbaar
5. Ingekomen stukken voor deze vergadering
5.1. Afbericht: An Burberry, Erik Schipper, Kea Leloux, Marja
Hollenberg, Aad Blansjaar, Wendy Bregman, Joop Schaftenaar,
Joop Sponselee, Corrie Sponselee, Maurits Vonk en Vincent Vos
6. Jaarverslagen zoals afgedrukt in wandelkrantje
6.1. Secretaris.
6.2. Penningmeester.
6.3. Tochtenorganisatie binnen.
6.4. Tochtenorganisatie buiten.
6.5. Gezamenlijke tochten. Yvonne meldt dat er rond 30 april voor het
Oranjecomite een wandeltocht wordt georganiseerd. Dit wordt de
volgende keer meegenomen.
6.6. Door de weeks wandelen. Het is inmiddels voor het 8e jaar en het
blijft druk
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6.7. Wandelen met mensen met een beperking. Het gebeurt 3 x per jaar en
er komen zo’n 40 bewoners. Goed of slecht weer, het gaat gewoon door.
7. Financiën.
Verslag en toelichting Penningmeester
Yvonne deelt mee dat de Duinentocht iets minder was. Volgens de papieren
lijkt het of we met verlies draaien, maar dit komt door de dubbele betaling van
de bondscontributie. Deze afrekening gebeurt in november. Anders zou er
een winst zijn van Euro 900. Van de 137 leden hebben er 120 betaald.
7.1. Verslag commissie kascontrole.
Aad Blansjaar en Hans Hillen . Reserve: Ina Vos
Er wordt decharge verleend.
7.2. Benoeming nieuwe commissie kascontrole.
Aad Blansjaar treedt af. Commissie voor 2014 is Hans Hillen en Ina Vos.
Reserve voor 2015 Henk van Leeuwen
7.3. Contributie 2014 Zoals het er nu uitziet gaan we niet verhogen.
8. Pauze.
Er wordt geen pauze gehouden
9. Commissie Nijmegen.
Ton en Joop hebben al diverse dingen doorgenomen. We zijn nog steeds
welkom in de school. De nieuwbouw gaat in principe door, maar nog niet in
2016.
Er zijn wat wijzigingen bij de verzorgingsposten en daar zijn nieuwe inmiddels
nieuwe foto’s van gemaakt. Alle brieven naar de verschillende gemeentes zijn
onderweg. Het reglement komt als altijd in het krantje. Vanavond is er niet
zoals gebruikelijk de inschrijving voor het schooltje. Iedereen moet nu
wachten op de definitieve bevestiging van inschrijving met het loopnummer,
daarna kun je inschrijven voor het schooltje.
e
Voor de 100 Nijmeegse Vierdaagse is het reglement iets anders, zoals:
50.000 deelnemers, als je 4x gelopen hebt mag je automatisch mee en hoe
vaker gelopen hoe meer kans dat je mee mag.
Jan Conijn vraagt naar het zwembad. Het oude zwembad is gesloten en het
nieuwe bad(op 3 km afstand) is vooralsnog niet van plan om tijdens de
Vierdaagse open te gaan. Afwachten dus.
Wil Grijzenhout vraagt hoe de verzorging Nijmegen is geregeld.
Dit worden: Rom, Yvonne, Ernst, Cock en als het mogelijk is Theo.
Gerard Sant heeft een vraag over het eten, omdat er klachten zijn. Hier is nog
geen inhoud aan gegeven en Nico Baltus wordt aangesloten voor advies.
Mededeling van Ton:
4 juli is er een info avond om 20.00 uur. De reünie eind augustus vervalt, door
gebrek aan animo.
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De laatste avond van de Vierdaagse in het schooltje is ook een leuke
gezellige avond hiervoor.
10. Rondvraag.
Henk Schravemaker heeft gelezen over het verzoek van de Gouden
Kruisdragers aan de Zwervers om een tocht te organiseren.
Dit gebeurt inderdaad, maar dat wordt gecombineerd met onze St.
Maartentocht, dus geen aparte tocht.
Van de Gouden Kruisdragers kun je lid worden als je 10x Nijmegen hebt
gelopen. Ze hebben in april een vergadering en op de maandag in de
Nijmegenweek, er is 2x per jaar overleg wat de wandelaars willen en in
september is er een reünie.
Margret vraagt naar de poloshirts die op de balans staan. Die worden in
principe gebruikt door de vrijwilligers achter de tafel en er zijn geen shirt voor
de verkoop. Ze krijgt bijval van Ineke die voorstelt om op basis van
aanmelding en afrekening shirts te gaan bestellen.
Omdat er toch animo voor is zal het in het bestuur besproken worden of dit
haalbaar is. Er moeten een aantal tegelijk worden besteld en dus worden
voorgeschoten.
Margriet meldt dat er voor de liefhebbers het gele wandelboekje van de regio
N-H is.
Ton dankt Michel voor zijn medewerking aan de site en dankt alle overige
vrijwilligers.
Hierna sluit Ton de vergadering en kan een drankje worden genuttigd.
Notulist: Lia Bremer
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JAARVERSLAGEN
jaarverslag van het Secretariaat W.S.V. De Zwervers:
Mijn tweede jaar als Secretaris zit er alweer op. Alle zaken die een secretaris voor
een vereniging moet verrichten zijn al een keer gedaan, dus de routine komt er al
een beetje in. Ik heb dit jaar weer veel geleerd. Verder vind ik de werkzaamheden
leuk om te doen en de samenwerking met de bestuursleden erg prettig.
Het notuleren tijdens de bestuursvergaderingen begint ook al een routineklus te
worden. Het bestuur is dit jaar 6 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.
Het bijwerken en bijhouden van mutaties van de ledenlijst geschied voorspoedig.
Het up to date houden van de ledenlijst bij de KNBLO-NH site werkt fantastisch.
Deze nieuwe website draait nu al een jaartje en deze wordt in de nieuwe
hoedanigheid redelijk goed bijgehouden en veel bezocht. Zeker vlak voor een
nieuwe Wandeltocht is het de moeite waard om even het laatste nieuws op onze
site te bekijken. Tevens is de Agenda op de site een mooie toevoeging. Zo is
duidelijk te zien wat er gaande is op de agenda van de WSV de Zwervers. De in
zet van onze webbouwer Michel en ons als onderhouders (allen) hebben hun
vruchten afgeworpen!
Verder heeft de aanpassing van het moment en lay-out van de contributie brief
veel succes gehad. Daar de betalingen tijdig binnenkwamen.
Resumerend telt dit jaar 52 Mutaties in het ledenbestand waaronder 16 Nieuwe
leden en 19 Gestopte Leden, de rest van dit aantal betreft wijzigingen en
adressen en bestand Vrijwilligers.
Het totaal aantal leden per 1-1-2015 start met 174 leden.
Linda Breems
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jaarverslag Van de Penningmeester
2014 was een gewoon jaar met een bijzonder tintje. In ieder geval voor de
penningmeester. Ook voor het bestuur van de Zwervers. Druk als iedereen is met
doen waar een bestuur voor is aangesteld –het doen reilen en zeilen van een
vereniging- kwamen er toch weer dingen op ons pad waar o.a. de
penningmeester in verzeild is geraakt.
De gebruikelijke hoogtepunten:
 innen van de contributie: slechts 7 leden hadden een herinnering nodig om de
contributie te betalen en uiteindelijk 1 wanbetaler die geroyeerd moest worden;
 de administratie rondom de 4-daagse van Nijmegen; ook dit jaar in de + !
 aan onze eigen wandelingen kunnen wij merken dat de wandelsport steeds
meer aan populariteit wint: zelfs de Gouden Kruisdragers zochten de St.
Maartentocht uit om deze gezamenlijk te gaan lopen; verder is er steeds
redelijk goed weer geweest waardoor alle tochten in vergelijking met 2013
winst hebben geboekt;
 het opmaken van de balans, verlies- en winstrekening en begroting: hiermee
heb ik voor 2013 een fout in gemaakt, gelukkig heeft een van onze leden dat
opgemerkt, en na onderzoek kon ik melden dat ik er achter was hoe en wat ik
fout had gedaan. Toch jammer, ik was erg trots dat ik voor de eerste keer mijn
eigen jaarstukken had opgemaakt en verblind door de cijferbrij heb ik het
gewoon niet goed gezien. De jaarstukken van 2014 zullen gecontroleerd
worden voordat deze aan de ledenvergadering kenbaar worden gemaakt. Ook
de stijl van de jaarstukken zal ik aanpassen;
 een delegatie van het bestuur is op cursus; naar aanleiding van een idee van
de Beverwijkse Sportraad –die het ook voor de helft betaald- zullen wij
verderop in 2015 duidelijk gaan maken wat dat nu helemaal voor cursus was
en hoe zich dat vertaald in nieuw beleid van de Zwervers;
 vrijwilligers: ook voor 2015 is inmiddels weer een persoonlijke PWN-duinkaart
verzonden; verder is er tijdens het weekend van de St. Maartentocht een hele
gezellige avond geweest voor alle vrijwilligers en partners waarbij er lekker is
bijgepraat en dito gegeten! Het bestuur heeft er voor gekozen om alle kosten
te betalen en zelf dit jaar niet uit eten te gaan;
 een nieuw opgepakt punt dit jaar is onze “Lief-en-Leed” pot. Ettelijke leden
hebben hier al mee kennis gemaakt. Kaartjes worden verzonden door de
secretaris maar als er bloemen of planten bij komen, dan regelt de
penningmeester dat, iets praktischer met betalen en zo. Er komen leuke maar
natuurlijke ook trieste situaties voor en als wij als vereniging daar van op de
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hoogte zijn –ook afhankelijk van onze leden- is het extra fijn om daar aandacht
aan te kunnen schenken.
Verder kan ik melden dat de jaarstukken dus nog opgemaakt moeten worden
maar dat de financiële situatie van de Zwervers er goed uit ziet. Ik hoop dat
iedereen binnen onze vereniging tijd, zin en gelegenheid heeft om lekker te
blijven wandelen.
Yvonne Sant

JAARVERSLAG TOCHTEN BINNEN 2014
WINTER-STRAND-DUINWANDELING OP ZONDAG 5 JANUARI
De strand-duin-wandeling was een succes. Mede door het goede wandelweer.
Het was een droge, zonnige dag met een stevige zuidwesten wind. We hebben
660 wandelaars ingeschreven waarvan 52 leden van WSV de Zwervers.
Deelnemende vereniging WSV de Jeep uit Alkmaar.
DUINENTOCHT OP 22 EN 23 MAART
Ondanks dat er voor de zaterdag minder goed weer werd afgegeven was het al
vroeg gezellig druk in het startlokaal. We hebben twee dagen goed wandelweer
gehad. Zaterdag waren er 253 wandelaars en zondag 382 een totaal van 635
wandelaars waarvan 66 leden van WSV de Zwervers. Deelnemende
verenigingen: WSV de Kennemerjagers uit IJmuiden en WSV Milieu 2000 uit
Lommel (België).
Sint Maartentocht op 8 en 9 november
Twee zonnige wandeldagen met tevreden wandelaars. Vooral de rust in het fort
was een succes. En ook het parkoers was veel complimenten waard. Tevens was
deze Sint Maartentocht een ontmoetingsmoment voor de leden van de Vereniging
Gouden-Kruisdragers Vierdaagse. Ook veel deelnemende verenigingen kwamen
deze tocht bezoeken: WSV Voorwaarts uit Landsmeer, WSV Vinkeveen uit
Vinkeveen, WSV Stevo uit Hoofddorp, WSV Radboud uit Medemblik, WSV AMAK
uit Akersloot, WSV de Jeep uit Alkmaar en WSV de Natuurstappers uit Diemen.
Zaterdag waren er 382 wandelaars en zondag 360 wandelaars. Een totaal van
742 deelnemers waarvan 58 leden van WSV de Zwervers.
Dank aan alle vrijwilligers van tochten binnen.
Margriet
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Tochten buiten jaarverslag 2014
Januari.2014 begon vroeg in januari met de Winter-Strand-Duinwandeling. Deze
was gebouwd door Henk en Adrie. Het eerste weekend van het jaar en een
wandeling met 5 afstanden. 5 teams hebben weer hun uiterste best gedaan om
de wandeling net als elke wandeling het visite kaartje van de vereniging te laten
zijn. In deze editie zat een redelijke hoeveelheid verhard pad. Met de bouwers is
afgesproken dat het in 2015 minder zal zijn.
Maart: De Duinentocht met 6 afstanden waarvan de langste 40 km. Voor het
wandelweekend zijn 7 teams op pad geweest voor een wandeling die is gebouwd
door Siep en Joop.
April. Koningsdag. Een wandeling die door Yvonne en Lia wordt gebouwd voor
de Oranje vereniging in Beverwijk. De ze wandeling is tot nu toe en jaarlijks
terugkerend geheel waar een 30 tal wandelaars aan deelnemen. Voor deze
wandeling wordt ook “tochten binnen” door de beide dames uitgevoerd. Het
nalopen wordt standaard gedaan door Leo en Joop.
November; De Sint Maartentocht. Een wandeling met 5 afstanden gebouwd door
Sylvia, Lia en Joop. Deze wandeling was door de vereniging “De
Goudenkruisdragers” geadopteerd als eerste wandeling waar zij hun naam aan
verbinden. Voor deze wandeling waren 5 teams met vrijwilligers onderweg
waarvan 1 team dat er voor het eerst op eigen benen voor stond. Super Aad en
Sylvia. Tijdens deze wandeling hebben we een tochtencontroleur van de KNBLO
op de wandeling gehad. Hij heeft de complete wandeling, dat is voor zowel het
warme onthaal door de mensen achter de starttafel als de tocht, de rusten en de
bepijling, als goed beoordeeld. Hiervoor hulde en dank
December. De kerst wandeling van het Noord-Hollands dagblad. Dit jaar voor de
de
5 maal de wandeling gebouwd door Siep en Joop. Hiervoor zijn 3 teams
enthousiaste pijlers het duingebied in geweest om niet alleen onze pijlen op te
hangen op het parcours maar op de korte afstand ook een 70 tal kerstballen als
puzzeltocht voor de jeugd.
Voor elke wandeling geld dat de pijlen die zijn opgehangen, ook weer weg
gehaald en schoongemaakt moeten worden voor een volgende wandeling.
Zonder deze vrijwilligers is het moeizaam een wandeling te organiseren.
Waarvoor nogmaals hartelijk dank
Joop
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Terugblik 2014
DOOR DE WEEKS WANDELEN
Het afgelopen jaar zijn we twee keer per maand op de donderdagochtend aan het
wandelen geweest. We begonnen op 2 januari 2014 met de 15 km en de laatste
wandeltocht was op
18 december 2014.
8 mei was het 9 jaar geleden dat wij gestart zijn met door de weeks wandelen,
dan denk je wat gaat de tijd toch snel, maar geeft wel aan het een goed idee is
geweest om te starten met door de weeks wandelen.
Dit jaar hebben wij, met een gemiddelde van 19 personen, gewandeld door
Beverwijk, Heemskerk, Velsen–Noord en Wijk aan Zee. Het is verheugd dat er
steeds meer wandelaars zich aansluiten om met ons op de donderdagen mee te
wandelen in 2014 waren het 442 deelnemers.
Dank gaat ook uit naar alle wandelaars die deelnemen en komen uit Castricum,
Purmerend, Zaanstreek, Wijk aan Zee, Velsen Noord, Heemskerk en Beverwijk.
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 in de
oneven weken met ons mee te wandelen.
We verzamelen om 8.45 uur, o ja we vertrekken altijd bij Buurthuis Wijk aan Duin
Wilgenhoflaan 2 te Beverwijk. Helaas heeft Jelle besloten om vanaf augustus
2014 niet meer met om mee te wandelen. Wij danken Jelle voor de gezellige
jaren dat hij ons door de stad en duinen de weg wees en veel wist te vertellen
over de bloemen en planten.
Ton
WANDEL 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 de omgeving van Harteheem en het park Assumburg. Ongeveer 38
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.
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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AANVULLING VAN HET SECRETARIAAT
Verjaardagen:

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

Januari
Mevrouw van den Hoorn
Mevrouw Bos
Mevr. Grapendaal-Zonneveld
De heer de Vries
Mevrouw Mast
Mevrouw Selderbeek
Mevrouw Tijssen
De heer Zwaan
De heer van der Meulen

2-jan
6-jan
7-jan
11-jan
11-jan
12-jan
12-jan
13-jan
15-jan

De heer van Zon
Mevrouw Bremer
De heer Konijn
De heer J. J. Kranendonk
De heer R. Moelee
De heer Wulp
Mevrouw Smorenburg-van Dijk
De heer Munster
Mevrouw de Wit

15-jan
16-jan
20-jan
21-jan
21-jan
21-jan
27-jan
28-jan
31-jan

Mevrouw Snoei
De heer Huisman
De heer de Boo
Mevrouw Vos-Alders
Mevrouw A. Dekker
De heer Warink
Mevrouw Bakker
De heer de Reus

16-feb
19-feb
20-feb
22-feb
27-feb
27-feb
27-feb
28-feb

Februari
Mevrouw van Vliet-van Schaik 1-feb
Mevrouw Janus-Koeleveld
4-feb
De heer Beelen
7-feb
De heer Blansjaar
7-feb
Mevrouw de Lange
7-feb
De heer Struikenkamp
8-feb
De heer Kenniphaas
10-feb
De heer Durge
15-feb
Mevrouw Lodder-Cillekens
15-feb
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Maart
De heer Beerta
1-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
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Mevrouw Radder
Mevrouw Super

20-mrt
20-mrt

De heer Bosman
Mevrouw Leloux van Dijk
Mevrouw I. Brandenburg
De heer van Leeuwen
Mevrouw Kelner
Mevrouw van der Horst - van
Montvoort

21-mrt
24-mrt
25-mrt
26-mrt
27-mrt

Mutaties in het ledenbestand:
A. de Boo
J. Weijers
Mevr. Sinemus
L. Radder
I. Nieuweboer
J.J. Kranendonk
Mevr. Kranendonk-van der Mijl

Beverwijk
Egmond aan Zee
Velsen Noord
Santpoort Noord
Zaandam
Heemskerk
Heemskerk

Opgezegd
Opgezegd
Opgezegd
Opgezegd
Opgezegd
Opgezegd
Opgezegd

28-mrt
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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
2.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
15 januari
Week 3
12 februari
Week 7
12 maart
Week 11
09 april
Week 15
07 mei
Week 19
04 juni
Week 23
02 juli
Week 27

10 KM.
29 januari
Week 5
26 februari
Week 9
26 maart
Week 13
23 april
Week 17
21 mei
Week 21
18 juni
Week 25
16 juli
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 2015 wandelen we met bewoners van Harteheem op de volgende data:
Zaterdag 7 maart
Aanvang 10.15 verzamelen bij de ingang De Cirkel no 1 Harteheem
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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WANDELVERHALEN
2 Daagse Fulda

Hugo Zweegman

2014 is weer omgevlogen. Ons groepje bestaande uit Lia, Joop, Ina, Kea, Hans
en ondergetekende hebben weer verschillende wandeltochten gelopen, enkele
zijn naar Ierland geweest, iets om nooit meer te vergeten, fantastisch was dat,
Het leek meer op een natuurtocht met een gids, ook was Diekirch er voor enkele
weer bij, en dan tenslotte ons laatste uitje naar Fulda, O ja zou ik haast vergeten
Nijmegen was er ook nog.
We gingen met 2 auto’s Ina, Lia, Joop en Siep en Kea, Hans en ik. We hebben
dat al een aantal jaren gedaan, dus we wisten dat we elkaar in Hunxe (D) zouden
ontmoeten en deze keer ging dat weer helemaal goed. Daar lekker koffie met
gebak genomen en de gezamenlijke portemonnee gevuld.
Daarna op weg naar Biggekopf even voor Kassel voor de volgende stop, wel wat
opstoppingen gehad, maar mooi op tijd. Het laatste stuk nog naar Fulda. Meestal
zitten we daar bij de zuchtende zusters (laten ze het maar niet horen) naast de
start, maar helaas de reisleider ving bot deze keer dus was het Fulda zelf
geworden in het Altstadt Hotel, prima hotel, en als je de auto eenmaal onder het
hotel stond had je daar geen omkijken naar. Het voordeel van de stad was je zat
er midden in het centrum en bij de winkels, en daarom besloten Ina en Lia
zaterdag niet te gaan lopen maar te gaan winkelen. Kea en Hans gingen op de 20
en Joop, Siep en ik gingen op de 42 km. Het nadeel van de stad was dat de start
dus 25-40 min lopen was. De vrijdag dat we aan kwamen zijn we eerst met bus 4
naar de start gegaan om de startkaarten te halen en wat te eten en te drinken.
Dan is er ook altijd de opening met toespraken en muziek van een
drumband(zoekt nog leden).
Na een gezellige avond zijn we weer met de bus terug gegaan. Zaterdag morgen
zijn Joop, Siep en ik lopend op weg gegaan naar de start zonder ontbijt want dat
was pas vanaf 7 uur in het hotel, maar dan werd er al gestart. Maar we konden
wel broodjes en koffie kopen bij de start.
De 42 km daar gaat de eerste dag eerst met een bus naar een vertrekpunt. Deze
keer was dat “Check point Alfa” dat was vroegen een doorgang van Oost naar
West Duitsland, voor meer informatie daar over moet je maar even googelen. Via
een lange betonweg waar tanks hadden gereden liepen we het eerste gedeelte,
langs die weg stonden kruizen met Christusbeelden eraan gemaakt van treinrail
uit die tijd van de ijzeren muur. De rusten waren meestal na 7 km waar je een
soort thee kreeg of water, en dat was bij een buurthuis of café, waar we dan koffie
namen. Het was de eerste dag best klimmen, en als je dan Nijmegen voor het
laatst gedaan had viel dat best tegen en het zonnetje was best warm 23 graden
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was het, de derde dag Nijmegen is er niks bij. Maar daardoor heb je ook mooie
vergezichten over de bossen, die al aardig begonnen te verkleuren,
Er liepen aardig wat groepen militairen mee met allerlei soorten vlaggen, en zo
liepen we van rust naar rust, bij de latere rusten werd de koffie bier en we namen
een borrel van Joop bij, een best lekkere jachtbitter en half 4 waren we binnen,
waar de rest al zat aan het bier en wijn met kaas van Kea en chips van Lia/Ina
Kea en Hans hadden ook goed gelopen en waren vol lof over de vermicellisoep,
tegen 6 uur gingen we met de lijnbus weer terug naar het hotel. Na het douchen
hebben we nog lekker gegeten in het hotel, bijv. schnitzel met kellerbier en
daarna het bedje in want om 6 uur ging weer de wekker voor de tweede dag.
We namen weer ontbijt bij de start, maar deze keer niet met de bus mee, maar
gewoon een rondje De route was toch weer anders als de vorig jaar. Toch knap
van zo’n vereniging dat ze dat doen, en zoveel rusten, ze hebben veel
vrijwilligers.
Het eerste stuk was mistig, dus zag je weinig heuvels, en het was ook minder
zwaar, en we waren het lopen weer gewend. Later ging het zonnetje schijnen.
Tijdens deze 2 dagen kwamen we langs redelijk veel dorpjes met vakwerkhuizen,
en een rivier(de Fulda) in een van die dorpen stond ook een bijenkast en gele
margrieten en echt waar bij de rust stond een lelijke eend, dat plaatsje heette He
.eh ik bedoel Hemmen.
Ook deze dag weer veel vergezichten met oude torens waar roofvogels omheen
cirkelden, mooi om te zien, en weer om de 7 km rust daar kijk je toch naar uit,
want lopen is mooi, maar rust met een biertje in de zon ook ,want de soep was
voor ons die dag weer op (zouden dan toch weer Kea en Hans en Lia soep
hebben genomen?)volgende keer toch maar met de klompjes zwaaien, want dan
blijft er voor ons ook wat over, maar wij hadden wel een schrobbeltje .Nadat we
weer terug waren hebben we nog een poos nagezeten met o.a. Henk Schipper hij
werd nog gehuldigd voor 8 IML landen waar die is geweest proficiat Henk en
natuurlijk hadden we daar ook weer bier, wijn en knabbels.
De drumband (zoekt denk ik nu nog steeds leden) sloot de tweedaagse weer af
en wij gingen met de bus weer terug
Voor volgend jaar hebben Kea en Hans wel weer geboekt bij de zusters 4 2
persoons kamers, dus we gaan volgend jaar weer van 2okt met 8 personen heen
dan gaat ook de 20km de eerste dag met de bus mee en er is dan ook een 30
km.
's avonds na het douchen zijn we nog pizza wezen eten, waar de pizza wel lekker
was, maar de man z’n avond niet had, en in een andere pizzatent nog koffie of
grappa gedronken

WANDELSPORT VERENIGING “DE ZWERVERS”
1 - 2015 (149)
Na een goede nachtrust en een heel goed ontbijt zijn we weer terug gegaan via
Biggekoph en Hunxe naar Nederland
We hebben 4 zonnige dagen gehad, goed hotel en lekker gelopen en gegeten in
een mooie stad waar een hele mooie kerk staat en veel te zien is, zo kunnen we
er weer een poosje tegen. Op naar onze volgende tocht

Sportwandelschool
van Beijerenstraat 60
1623 JG Hoorn
0229-239 447
info@sporwandelschool.nl
www.sportwandelschool.nl
www.w4dlux.nl
Wanderfrënn Berdorf
Route de Echternach 91
L-6550 Berdorf

1e nieuwsbrief over de 1e
Wandel4daagse Luxemburg
30 juni t/m 03 juli 2015
De eerste Wandel4daagse Luxemburg wordt georganiseerd in Petite
Suisse en de Süd Eifel. Ook wel Klein Zwitserland genoemd, vanwege
de vele zandstenen rotsformaties aan beide zijden van de grensrivier
der Sauer (Sûre). Vanuit de Jeugdherberg gelegen aan het meer van
Echternach, vindt dagelijks de start en finish plaats.
Dag 1
De eerste dag loopt de route via de rivier "der Sauer" naar de Irreller
Wasserfälle om via de feestplaats in Luftkurort Irrel, de kleinere rivier de
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Prum te volgen naar Rosport. Een tocht met prachtige uitzichten over de
dalen van de Süd Eifel aan de ene en over Luxemburg aan de andere
kant van de grensrivier.

Dag 2
Op de tweede dag komen de wandelaars via de rustplaats Consdorf in
het Müllertal. Deze eeuwenoude wandelroute voert u langs de mooiste
rotsformaties van Luxemburg. Langs de Ernz Noire in Grundhof en
verder langs der Sauer weer terug naar Echternach.
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Dag 3
Op de derde dag brengt de route u via Weilerbach naar de zijdalen van
het Sauerdal in de Süd Eifel, met illustere namen als Türkenkopf en
Teufelsschlucht. Na de pauze in Bollendorf gaat de route verder door
bossen en over weidevelden richting Weilerbach en Echternachbrück.
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Dag 4
De laatste dag voert de route onder- en bovenlangs de
"kletterfelsen" (klimwanden) bij Berdorf. Via het Romeinse pad en de
Zig-Zag Schloeff op weg naar Beaufort, Dillingen en Grundhof, waar de
Baron 500 zwarte koeien in de wei heeft staan. Berdorf is de
aangewezen rustplaats om even de benen te ontzien. Op de terugweg
naar Echternach passeert u eerst nog de voormalige zandsteengroeve
Hollay en de Wolfsschlucht.

Wandelen in Petite Suisse en de Sud Eifel
Het bekendste watervalletje van Klein Zwitserland is de Schiessentumpel
Inschrijving
Tel tot 10 in het Luxemburgs! En schrijf je in voor de 1e versie van de
Wandel4daagse Luxemburg!
een eent, twee zwee, drie drai, vier véier, vijf fënnef, zes sechs, zeven
siwen, acht aacht, negen néng, tien zéng.
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U kunt zich vanaf nu online aanmelden op de nieuwe website
www.w4dlux.nl
Speciale 6daagse Wandelreis Luxemburg
Om mee te kunnen doen aan deze 1e Wandel4daagse Luxemburg in
Echternach en omgeving, organiseert de Sportwandelschool ism. ZDSreizen een 6 daagse busreis naar Luxemburg. De bus vertrekt op
maandagmorgen 29 juni vanuit Nederland en gaat terug op
zaterdagmorgen vanuit Luxemburg. Vanaf € 350,00 pp. kunt u al mee.
Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief. Wilt u alvast een
plaatsje reserveren. Stuur dan snel het aanmeldformulier van deze reis
naar de Sportwandelschool. Op volgorde van binnenkomst wordt uw
aanmelding in behandeling genomen.
Het aanmeldformulier kunt u downloaden vanaf de website
www.w4dlux.nl

WANDELSPORT VERENIGING “DE ZWERVERS”

1 - 2015 (149)

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

Albert Einstein: De benen zijn de wielen van creativiteit.

