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DAGELIJKS BESTUUR 

WSV DE ZWERVERS 
 
Voorzitter: Robin Visscher 
           Dirk van der Leckstraat 2c 
           1962 TS  Heemskerk 
           voorzitter@wsvdezwervers.nl 
 
Secretaris: Linda Breems 
           Dirk van der Leckstraat 2c 
           1962 TS  Heemskerk 
           secretaris@wsvdezwervers.nl 
 
Penningmeester: 
          Yvonne Sant-Munnik 
          Merel 72 
          1965 ET  Heemskerk 
          ycmsant@gmail.com 
 
Ere-voorzitter: 
         Ton Swart  
 
Contributies; 
Per jaar                                  €  19,50 
Meerdere leden per adres     €  26,00 
Donateurs abonnement         €    9,10 

 
 
Opzeggingen vóór 15 september, 
anders verplicht je jezelf tot contributie 
betaling voor het volgende jaar. 
 
Overmaken op giro 5931779 
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:   

  

 
COPIJ WANDELKRANTJE 144 

INLEVEREN VÓÓR 
16 september 2013 

 
Redactieadres: 
Dirk van der Leckstraat 2c 
1962TS 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 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

I N  D E Z E  E D I T I E 

 

Van de Redactie 
 
Beste Zwervers, 
 
De zomer begint eindelijk door te breken. Tijd om er eens lekker van te genieten. 
Wandeltochten worden vast al volop gelopen, echter mis ik jullie altijd zeer 
gewaardeerde  wandelverhalen.  De Nijmeegse vierdaagse komt al steeds 
dichterbij, binnenkort een kennismaking/informatie bijeenkomst. 
 
Aan de nieuwe website wordt nog steeds hard gewerkt. Na de zomer verwachten 
we het nieuwe resultaat. 
 
Ik wil jullie een hele fijne zomer toewensen en hoop dat jullie veel wandelverhalen 
gaan sturen. Alvast hartelijke dank daarvoor! 
 
 
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 

 
 

Beste wandelfans van de leukste sportvereniging van Beverwijk, 

  

Het is 06:00u op een zaterdagochtend als de wekker gaat. Met lichte tegenzin 

dwing ik mijzelf de ogen open te doen en doe ik een poging overeind te komen. 

Koffie heb ik nodig en een half uur en 2 koppen verder, heb ik ook de overige 

ochtendrituelen achter de rug en zit ik in de auto richting Spijkenisse om 50km te 

gaan oefenen voor De Vierdaagse.  

 

De afgelopen maanden heeft deze routine zich herhaalt, met een oplopende 

frequentie in de afgelopen weken. En iedere keer moet ik aan mezelf uitleggen 

dat dit alles toch uit geheel vrije wil plaatsvindt. 

  

Familie, vrienden en collega’s kun je het niet uitleggen, maar de meeste lezers 

zullen zich wel in meer of mindere mate hierin herkennen. Na maandenlange 

voorbereiding, is het nu bijna zover en mogen we over een paar weken los op de 

Wedren.  

De een voor 30, de ander 40 of de verplichte 50km, het is voor iedereen weer een 

uitdaging en hopelijk gaan alle deelnemers weer de finish halen. Het zal hoe dan 

ook weer een fantastisch evenement worden die letterlijk en figuurlijk pieken en 

dalen zal kennen.  

  

Natuurlijk zal de verzorgingspost van de Zwervers weer op de vertrouwde locaties 

op de route staan en is er ook dit jaar een mogelijkheid om (ook als je niet naar 

meegaat naar de school) gebruik te maken van de verzorging tegen een kleine 

vergoeding.  
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Zie voor meer info verderop in het wandelkrantje onder het kopje Nijmegen 

nieuws. Namens de vereniging bedank ik nu alvast alle vrijwilligers voor alle 

inspanningen die ook dit jaar weer worden gedaan, om alles weer soepel te laten 

verlopen. 

  

Dan nog even terugkomend op de aanhef: ja inderdaad, de leukste 

sportvereniging van 2013 is WSV de Zwervers geworden.  

In beide categorieën, meeste stemmen en hoogste waardering, liepen we voorop.  

Helaas hadden we net niet genoeg stemmen om door te gaan naar de landelijke 

verkiezingen, maar desalniettemin een resultaat om zeer trots op te zijn! 

  

Rest mij tot slot iedereen nog heel veel succes te wensen bij de voorbereiding en 

sterkte voor de (niet altijd vrijwillige) thuisblijvers! 

  

Tot in Nijmegen! 

 

Robin Visscher 

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

 
  

 Soms denk je dat je op roze zitte, 
maar effies d’rnei voel je de pikkers in je gat 
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Van het Secretariaat  
 
Verjaardagen; 

 

Lang zullen lopen 

Lang zullen ze lopen 

Lang zullen ze lopen 

In de gloria! ! ! ! 

 
 
 

JUNI 2013   JULI 2013  

     
Mevrouw de Vries 3-jun  De heer Gehrkens 1-jul 

Mevrouw Termes 4-jun  Mevrouw Zweegman-Numan 1-jul 

Mevrouw Zwaan-van 
Delft 

5-jun 
 

De heer de Lange 2-jul 

De heer Dikkeboom 6-jun  De heer Winters 2-jul 

Mevrouw Dikkeboom 7-jun  J.A.M.F. Willems 6-jul 

Mevrouw Koens 12-jun  De heer Hillen 7-jul 

Mevrouw van der Tuuk 12-jun  Mevrouw Weijers 7-jul 

Mevrouw Bol-Fatels 13-jun  De heer Sant 9-jul 

De heer Sant 14-jun  Mevrouw Fatels 11-jul 

Mevrouw Sinemus 20-jun  De heer van Es 12-jul 

De heer Waterlander 22-jun  Mevrouw Beentjes 15-jul 

De heer Weijers 26-jun  De heer Bonneveld 20-jul 
Mevrouw Lammers 27-jun  De heer van der Hoorn 20-jul 

Mevrouw Marinus 27-jun  De heer Mons 25-jul 

De heer Botman 30-jun 

 

De heer Kamps 28-jul 

 

 

 

De heer Mulder 28-jul 

   

Mevrouw Bregman-Knikman 28-jul 

   

De heer Waterlander 29-jul 

   

De heer Stecher 31-jul 
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AUGUSTUS 2013   SEPTEMBER 2013  

De heer Luyt 1-aug  De heer van der Laak 2-sep 

Mevrouw Postema 2-aug  De heer Visscher 9-sep 

De heer Wagenvoort 4-aug  De heer Voogt 12-sep 

Mevrouw Hoekman 4-aug  Hennie Dijkstra 13-sep 

Mevrouw Knaap 8-aug  Mevrouw Weijers 14-sep 

De heer Oosterman 10-aug  De heer Arends 17-sep 

De heer Swart 10-aug  De heer Kuperus 18-sep 

Mevrouw Swart-
Koekenbier 

15-aug  Mevrouw Langeveld 18-sep 

Mevrouw Lieuwes 19-aug  Mevrouw van der (van Zon) 
Pal 

18-sep 

De heer Schipper 20-aug  De heer Oosterman 21-sep 

De heer Vos 22-aug  Mevrouw Hoogewerf 21-sep 

Mevrouw Kos 25-aug  Mevrouw Mulder 23-sep 

De heer Swart 26-aug  De heer Sponselee 24-sep 

Mevrouw Sponselee 26-aug  De heer Zweegman 25-sep 

Mevrouw Hes-Sinnige 29-aug  Mevrouw Wiegand 29-sep 

De heer Vos 31-aug  De heer van Balen 30-sep 

   De heer Wallast 30-sep 

 
 
Nieuwe leden juni 2013: 
Naam Voornaam Geboortedatum Plaats 

Tegelaar Gerrit 1-7-1955 Zaandam 

Schaftenaar Joop 26-9-1950 Hoofddorp 

    

Linda Breems 
 
---   ---  --- 
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N I J M E G E N  N I E U W S  

 
Info Avond; 4 daagse van Nijmegen 2013 
  
 
Voor leden van de Zwervers die gaan deelnemen aan de vierdaagse van 
Nijmegen wordt  op vrijdag 5 juli 2013 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.   
 
Voor leden die niet in de school verblijven maar wel van deze rust post gebruik 
willen maken kunnen zich tijdens de infoavond opgeven zodat de verzorgingspost 
weet op 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 dan voor 10 juli op bij  
de secretaris Linda Breems,  
tel: 0657779263  e-mail info@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.      
 
Namen de commissie Nijmegen, 
 
Joop Bremer en Ton Swart 
 
---   ---   ---    

 
 
 

 

mailto:info@wsvdezwervers.nl
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Vierdaagse Slaapplaats nog niet geregeld? 
 
NIJMEGEN - De inschrijvingsprocedure van de Nijmeegse Vierdaagse is weer in 
volle gang. Zoals ieder jaar begint dan voor veel wandelaars weer de lange 
zoektocht naar een goede slaapplaats. Uit onderzoek blijkt dat het niet 
makkelijk is om een geschikte slaapplaats te vinden. Gelukkig is dit nu verleden 
tijd. Er is een website gelanceerd die deze zoektocht wel heel gemakkelijk 
maakt!  
 
Op www.vierdaagseslaapplaats.nl komen vraag en aanbod op het gebied van 
slaapplaatsen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse samen. Iedereen kan zich gratis 
inschrijven via www.vierdaagseslaapplaats.nl om een slaapplaats aan te bieden 
of te zoeken. 
 
Wij zouden het bijzonder op prijs stellen als u deze informatie onder uw leden 
en/of andere wandelaars(verenigingen) zou willen verspreiden. Hoe meer 
bekendheid en belangstelling, des te groter het gratis particuliere aanbod van 
slaapplaatsen. Zodat zoveel mogelijk wandelaars/ bezoekers gratis een geschikte 
slaapplek kunnen vinden. 
Met vriendelijke groet, 
Het vierdaagseslaapplaats.nl-team 
 
 
Mail ons: info@vierdaagseslaapplaats.nl of bel ons op: 026 – 479 07 80 
 
vierdaagseslaapplaats.nl is ontwikkeld door Invens B.V. 
  

http://www.vierdaagseslaapplaats.nl/
http://www.vierdaagseslaapplaats.nl/
mailto:info@vierdaagseslaapplaats.nl
http://www.invens.nl/
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M E D E D E L I N G E N   

  
 

UPDAT NIEUWE WEBSITE WSV DE ZWERVERS  
 

Onze website krijgt een nieuw modern jasje!!! 
 
 
 
 
Even een tip van de websitesluier…. 

 
Op dit moment wordt door werkgroep van de website (Michel Jeursen (bouwer) 
Yvonne Sant en Linda Breems) hard gewerkt aan de nieuwe website. 
De eerste contouren zijn al geschetst, en we verwachten na de zomer klaar te 
zijn. 
De site zal veel gebruikersvriendelijker worden met een mooiere en modernere 
uitstraling. Naast de vertrouwde informatie over onze wandeltochten zal de site 
ook meerdere zaken zoals de werkgroepen en hun activiteiten gaan bevatten. 
Ook kunnen nieuwe leden zich straks online aanmelden. Kortom het wordt een 
hele interessante website. 
 
Gezien de zomertijd en het feit dat er op dit moment geen tochten worden 
georganiseerd is hiertoe besloten zodat Michel in alle rust de tijd kan nemen de 
geheel nieuwe website met nieuwe lay-out kan bouwen. 
 
Wij vragen u daarom geduld en begrip voor het hierdoor ontstane ongemak.  
Hartelijke dank daarvoor. 
 
Linda Breems 
 
---   ---   --- 

 

 
 

  

 Later dut…., Later dat… 
Zuks is holle achter ’n worst an  ‘n touwtje 
   



WANDELSPORT VERENIGING “DE ZWERVERS”      3-2013 (144)  

 10 

 
  

 
 

IN  MEMORIAM 
 
 

Onlangs bereikte ons het droevige nieuws dat 
 

Frans Schouten 
 

is overleden op 
 

30-5-2013 
 

Wij wensen zijn vrouw Wil, 
zijn kinderen Rick, Jolanda en Bart 

en kleinkinderen 
 

veel sterkte en de kracht om met dit verlies om te gaan. 
 
  Namens het bestuur van  “WSV de Zwervers” 
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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 
  

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/
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