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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, 
 
De oplettende lezer heeft al gemerkt dat tussen het vorige krantje en deze er 
eigenlijk nog een had moeten komen. De reden dat deze niet verschenen is, is 
dat er te weinig tekst was om een volledig boekje te vullen.  
 
Hierbij dus het verzoek voor de volgend keer stukjes aan te leveren. 
 
Ook het verzoek om je mailadres door te geven als je het krantje digitaal wil 
ontvangen.  
 
Veel leesplezier. 
Wandelgroetjes van  
 
Sylvia Bremer 
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VANUIT DE ZWERVERS 

Van de Voorzitter 

 
Het is weer voorbij die mooie zomer. Dat zong 
Gerard Cox ooit en dat liedje zit de hele tijd in 
mij hoofd. 
 
Maar wat hebben we een heerlijke zomer gehad. 
Ik hoop dat jullie daar ook van genoten hebben. 
Na de zomer gaat er weer van alles van start: de 
sportclubs, de kaartclubs, de creatieve clubs en 
komen we weer in een weekritme. Ook de 
wandelploeg van donderdagochtend van de 
Zwervers heeft de eerste tocht er op zitten. Het ommetje met de bewoners van de 
Harteheem is weer gelopen. Vrijwilligers altijd welkom! De voorbereidingen van 
de St Maartentocht zijn in volle gang en dat brengt mij bij het volgende punt: onze 
vrijwilligersdag. Helaas ging deze dag niet door in het voorjaar en hebben we 
deze dag verschoven naar zaterdag 8 november. Dus zet dat maar vast in de 
agenda, de uitnodigingen gaan/ zijn de deur uit. 
 
De Nijmeegse vierdagen is gelopen door een grote ploeg Zwervers en ik hoorde 
hele leuke positieve geluiden. Dit jaar kon er gezwommen worden na het lopen 
en dat is zeer goed bevallen. Ik verwacht dat er verder op in dit wandelblad wel 
een mooi verhaal staat. Er was een pechvogel. Nico viel de 4 de dag en moest 
helaas met een gebroken duim naar het ziekenhuis en kon de 4 daagse niet 
afmaken. Dat is dan wel even heel zuur. We hopen dat alles goed hersteld is. 
 
Veel leesplezier in dit wandelkrantje 
 
Yvonne van den Hoorn 
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Van het Secretariaat  

Verjaardagen: 
 

 

Lang zullen lopen 

Lang zullen ze lopen 

Lang zullen ze lopen 

In de gloria! ! ! ! 

 
Oktober 
De heer Lieuwes 1-okt 
De heer Postema 1-okt 
Mevrouw Beelen-Gigengak 1-okt 
De heer Schipper 3-okt 
Mevrouw Mons-Blaauwbroek 9-okt 
De heer Waterlander 10-okt 
De heer van Duijn 13-okt 
Mevrouw Zweegman 17-okt 
De heer Lokhorst 17-okt 

Mevrouw Heijnen-Zwaan 18-okt 
Mevrouw Snijders 18-okt 
De heer de Graaf 22-okt 
De heer Heeremans 27-okt 
De heer Luiken 27-okt 
Mevrouw Bijkerk - Arntz 27-okt 
Mevrouw Klein Entink 28-okt 
De heer Vonck 31-okt 

 
November 

Mevrouw Kuyper 1-nov 
De heer Borst 3-nov 
Mevrouw Huisman-Schaap 3-nov 
De heer Grijzenhout 5-nov 
Mevrouw Bremer-Snijders Vroegop
 7-nov 
Mevrouw van Holten 8-nov 
Mevrouw Dijker-de Ruiter 13-nov 

Mevrouw Holkamp 16-nov 
De heer Roozeboom 19-nov 
Mevrouw Mooij 19-nov 
De heer Duindam 22-nov 
De heer de Lange 23-nov 
Mevrouw Kranendonk-van der Mijl
 29-nov 

 
December 
De heer Jeursen 2-dec 
Mevrouw Vos 3-dec 
De heer Bleijendaal 6-dec 
Jan Willem van Dormolen 10-dec 
Mevrouw Waterlander 10-dec 

De heer Bol 12-dec 
De heer Esseling 19-dec 
Mevrouw Dijkman 21-dec 
De heer Oosterman 24-dec 
Mevrouw de Vries 27-dec 
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Mutaties in het ledenbestand: 

Dhr. T. Zonneveld IJmuiden Nieuw lid per 6-6-2014 
Dhr. Van der Laak Wijk aan Zee Opgezegd op 26-4-2014  
Mevr. W. Bregman Oudewater Opgezegd op 24-06-2014 
Dhr. H. Dekker Beverwijk Opgezegd op 18-6-2014 
Dhr. Th. Bleijendaal Beverwijk Overleden op 3-7-2014 
Mevr. J. Arntz Spijkenisse Opgezegd op 21-7-2014 
Mevr.S. van den Ing Zaandam Nieuw lid per 21-7-2014 
Mevr. M. Jenema Beverwijk Opgezegd op 27-8-2014 
Mevr. T. Jansen Beverwijk Opgezegd op 21-8-2014 
Dhr. R. Struikenkamp Heemskerk Nieuw lid per 8-9-2014 
Dhr. Wiegman Heemskerk Opgezegd op 16-9-2014 
Mevr. L. Dijkstra Tilburg Nieuw lid per 18-9-2014 
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Van de Penningmeester  

Afgelopen periode was het rustig voor de penningmeester. Het enige structurele 
werk was de Vierdaagse van Nijmegen. Dat is goed gelopen. Letterlijk en 
figuurlijk! Positief resultaat maar wel helaas 1 uitvaller voor de 4-daagse en 2 
tijdens. Verder natuurlijk ook het nodige verdriet over Theo.  
 
Aankomende periode wordt weer drukker. Cursus voor een deel van het Bestuur 
over het aantrekken van vrijwilligers en ook de St. Maartentocht met daaraan 
gekoppeld het feest voor de vrijwilligers op 8 november as.  
 
Verder is er het nodige te doen rondom lief en leed met daarbij gelukkig meer lief 
dan leed. Fijn te horen hoeveel mensen toch weer iets speciaals te vieren hebben 
en dat dan ook delen met (iemand van) de Zwervers.  
 
Nu even rust. Vakantie. Voor alle vrijwilligers: tot 8 november! Ik hoop dat velen 
kunnen komen.  
 
Hartelijke groet, 
Yvonne Sant 
 
 

Oproep voor de rubriek Lief en Leed  

Binnen het bestuur is gesproken over het vele lief en leed wat door onze leden 
wordt ervaren. Vaak horen we dit te laat, of niet, of is het onduidelijk hoe er mee 
om te gaan. Daarom deze oproep. 
Hoort u, of iemand in uw omgeving van enig lief of leed en het betreft een lid van 
WSV de Zwervers? 
 
Laat het ons weten via een e-mail naar onze secretaris. Het adres is: 
secretaris@wsvdezwervers.nl 
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IN  MEMORIAM 
 

Onlangs bereikte ons het droevige nieuws dat 
 

Theo Bleijendaal 
 

is overleden op 
 

3-7-2014 
Jarenlang heeft hij zich als vrijwilliger ingezet voor onze vereniging en zijn 
hier erg dankbaar voor. De laatste jaren was hij vaste prik een van onze 

zéér gewaardeerde verzorgers tijdens de Nijmeegse Vierdaagse. We 
zullen hem mede daardoor gaan missen. 

Wij wensen zijn vrouw Margaret, 
zijn kinderen 

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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DIVERSE MEDEDELINGEN 

Zilveren Bondspenning voor Margriet Sponselee 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van KNBLO-NH op 7 mei jl. is Margriet 
Sponselee verrast met de Zilveren Bondspenning. Zij ontving de penning uit 
handen van Ron Adriaans, secretaris van het bondsbestuur. 
 
Margriet is een enthousiaste en veelzijdige vrijwilligster en nu vijfentwintig jaar 
actief. Vele jaren bekleedde zij verschillende bestuursfuncties bij WSV De 
Zwervers en voor de landelijke bond is zij nog altijd actief als bondsafgevaardigde 
van regio Noord Holland. 

 
De veelzijdigheid van Margriet blijkt verder uit 
haar bijdrage aan de totstandkoming van het 
jubileumpad, de ommetjes van het Noord 
Hollandpad en uit de begeleiding van 
wandelgroepen voor mensen met een 
verstandelijke beperking. 
 
Daarnaast heeft ze zich als lid van het 
landelijk promotieteam bij vele activiteiten 
verdienstelijk gemaakt. 

 
 
Groot was de verrassing toen er een prachtige bos bloemen werd gebracht voor 
ons 40 jarig huwelijk. 
Bestuur en leden:  "Hartelijk dank daarvoor".  
Echt onverwacht en dus de verrassing des te groter!!!!! 
 
Groeten van Marieke en Ernst Janssen (masseur 4-daagse) 
 
 
Bedankt voor de kaart maar zoals jullie zien heb ik toch 
gladiolen  
 
Klaas Luyt 
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OPROEP VOOR EHBO-ERS 

 
 
Zoals elke vereniging willen we ervoor zorgen dat iedereen die ’s morgens vol 
enthousiasme start, aan het eind van de dag ook de finish haalt. Hiervoor hebben 
we wel hulp nodig.  
 
We zijn op zoek naar EHBO-ers die bij onze eigen tochten stand-by willen zijn en 
de eventuele wandelaars in nood willen helpen. 
 
Lijkt dit je leuk, geef dit dan door aan het bestuur en we zullen zo snel mogelijk 
contact met je opnemen.  
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DOOR DE WEEKS WANDELEN 

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:  
 

15 km 10 km 

9 oktober Week 41 23 oktober  Week 43 
6 november Week 45 20 november Week 47 
4 december Week 49 18 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. 
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WANDELVERHALEN 

Zaterdag 17 mei - Zuiderzeetocht  

georganiseerd door wandelvereniging Volendam ’n Loopie 

Op de parkeerplaats komen wij al 2 andere Zwervers tegen: Hans Hillen en zijn 
Catrien! Besloten werd om gezamenlijk de 25 km –met boot- te gaan lopen.  
Na een kopje koffie naar buiten. Heerlijk weer. Strak blauwe lucht, weinig wind. 
Gelijk stevig in de benen, Hans houdt van doorlopen, gingen we door Volendam, 
via een park waar de lokale Volendammers niet benauwd waren om een praatje 
te maken. Na ongeveer 5 km kwamen we in het nieuwe Marina Park waar ook 
huisjes te huur zijn die goed bezet waren met gasten die nog aan het ontbijten 
waren en zo te zien nog wel een paar uur slaap hadden kunnen hebben. Zo 
vroegen waren we op pad.  
 
Lekker doorlopen via de polder (welke weet ik eigenlijk niet) maar via een 
kaasboerderij (waar anders dan op de rand van Volendam) en een provinciale 
weg die een tikje gevaarlijk oversteken was, naar een stuk grasdijk waar de 
mannen nog een tandje bij het tempo deden. Hier moesten we een paar keer een 
hek overklimmen. Dat beviel niet iedereen even goed, maar om je weg te 
vervolgen, was het even niet anders.  
 
Met ons vieren ging het nog steeds gezellig samen op. Richting Katwoude af en 
toe wisselen van wandel-praat-maatje hielp ook daarbij. Via Katwoude liepen we 
richting Monnikendam. Daar was de rust gepland bij Café de Zwaan en hadden 
wij al ca. 12,5 km gelopen. Lekker koffie gedronken en broodjes weggewerkt. Dat 
flink doorstappen maakt hongerig. Vandaar uit ging het over een smal klinkerpad 
bovenop een dijk waar naast elkaar lopen nauwelijks mogelijk was. Dat pad werd 
uiteindelijk een fietspad en dat ging alleen nog maar richting Marken. 
Ondertussen was de fietswereld ook ontwaakt, dus af en toe was het flink afzien 
voor iedereen. Eens te meer een mooi voorbeeld hoe iedereen zijn eigen 
regeltjes in het verkeer toepast en met zijn medeweggebruikers omgaat.  

 
Uiteindelijk kwamen we in Marken aan. 
De route maakte nog een mooie slinger 
en voor iemand die nog nooit in Marken 
was geweest, gaf het een heel leuk beeld! 
De horeca was ook prima verzorgd. 
Lekker bier, verschillende merken en zelf 
nog een presentje van Monsieur La 
Chouffe voor Hans en Hugo. Zelfs Catrien 
genoot van haar Liefmans biertje.  
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Op de boot kwamen we Kea en Tom tegen. Lekker even bijpraten en op die 
manier was de reis van een half uur terug naar Volendam snel bekeken. Op de 
Dijk van Volendam heb ik een stukje familie werken, dus daar hebben we even 
een lekker frietje weggewerkt en na even goed bijgepraat te hebben (voorzover 
dat gaat in een kwartiertje of zo) liepen we weer door. Echter, helaas pijl gemist, 
maar gelukkig heeft Hans GPS op de telefoon. Op die manier kwamen we ook 
weer terug bij de sporthal. Daar afgemeld, complimenten doorgegeven en na nog 
een colaatje snel weer terug naar huis. Iedereen was moe. 
Conclusie: heerlijk en gezellig gelopen! Fantastisch weer en een mooie tocht.  
En weer een stukje dichterbij de Cotswolds. 
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Nijmegen 2014, een kleine terugblik 

Zondagochtend, na de bronzen plak van Nederland op het afgelopen WK-voetbal, 
werd ik opgehaald door Arie en Cock. 
Een manshoge bus –gehuurd bij BoRent en daardoor goed herkenbaar bij de 
diverse verzorgingsposten op de dagen dat er gelopen werd- reed om 09.00 uur 
bij mij de straat in en mijn bepakking werd ingeladen. 
Bij het tankstation op de Baandert sloten onze stille maar o zo harde werkers 
Yvonne en Rom aan. Terwijl wij allen de school verlaten gaan Yvonne en Rom 
aan de gang. Alles weer schoon bij terugkomst en de drankjes voor de avond en 
broodbeleg voor de volgende ochtend alweer gehaald. 
In ons tijdelijke onderkomen / school De Buut werden wij onthaald door Ton, die 
voor de koffie met… had gezorgd. 
 
Ton had al veel uit de kelder (nee geen wijn) gehaald zodat we eigenlijk alleen 
nog de ramen moesten beplakken, wel handig tegen inkijk. De tweede koelkast 
werd ook nog naar boven getoverd, handig voor de koude rosé en het bier. 
Daarna onze slaapplaatsen in orde gemaakt en toen even naar de Wedren, we 
begeleidden Ton om zijn startkaart te halen en ja hoor, gelukkig hadden ze 
heerlijke koele biertjes op de Wedren. 
 
In de avond met de verzorgingsploeg naar de Chinees en daarna de stad in. 
Voor mij was dit jaar weer een aparte ervaring, ONZE Theo was er helaas niet 
meer, hoe zou dat gaan zonder hem. Ik kan jullie vertellen dat Theo nagenoeg 
geen moment uit mijn gedachten is geweest. 
Het wakker maken, het aanmoedigen van de Wandelaars met zijn grote gestalte 
en voor velen voor een lach zorgde, de koffie al klaar midden in de nacht, het 
hoog ophangen van het Zwerversbord langs de route op een lantaarnpaal, kortom 
te veel om op te noemen……………. 
 
Natuurlijk, alle noodzakelijke werkzaamheden werden weer verricht. Daarvoor 
een grote pluim voor onze routinier Cock en nieuwkomer Arie. Arie kweet zich op 
een voortreffelijke en humorvolle wijze van zijn toch nieuwe taak.  
Chapeau mannen, jullie waren fantastisch! 
 
In de loop van de maandag kwamen al onze wandelaars binnen, de 
slaapplaatsen werden ingericht en om half zes was daar de cateraar. 
Ook voor deze cateraar veel lof, wat hebben we heerlijk gegeten al die dagen.  
Nico, als een van de samenstellers van deze menu’s, ook voor jou een pluim. 
Voor het eten hebben in stilte Theo herdacht…………………….. 
 
De eerste dag naar Elst en via onze verzorgingspost richting Valburg en 
vervolgens de dijk terug. 
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Terwijl Cock halsbrekende toeren verricht, 
rolt Arie een sigaretje... 
 
De tweede dag via Alverna en Wijchen. Voor 
onze tent werden opnamen gemaakt door de 
KRO. Fons de Poel en Erik Hulzebosch 
interviewden vele wandelaars. 
 
Na thuiskomst 
heb ik nog op 
Uitzending 
gemist de 
uitzending van 
die woensdag 
terug kunnen 
kijken bij “Het 
gevoel van de 

Vierdaagse”. Daar was in een flits Arie te zien met 
de witte pet om aan te moedigen, Cock “sliep” 
denk ik en ik zal wel aan het werk geweest 
zijn………… 

Sttt voor Cock 

 
 

De derde dag op de parkeerplaats 
van Vink Keukens bij Molenhoek, 
een prachtige plek. 
Jammergenoeg zal Yvonne hier 
anders over denken, want zij was 
helaas genoodzaakt bij ons achter 
te blijven. Een recente blessure 
speelde teveel op en Yvonne nam 
een verstandige beslissing. 
 

Mannen van de 50 km... (links, net 
niet zichtbaar ca. 42.000 mede-
wandelaars...) 

Tijdens het diner blikte Pedro nog even terug op het leven van zwager Theo en 
eerde hem met een prachtige aria, voor velen een emotievol 
moment……………… 
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Dan de vierde en alweer laatste dag. 
De oude plek bij de boerderij in 
Overasselt was gewijzigd en Ton had 
er in de voorbije maanden alles aan 
gedaan om in de buurt een nieuw 
plekje te veroveren en Ton……dat is 
uitstekend gelukt. 
Heel gezellig werd er schuin 
tegenover ons –zoals ieder jaar- 
keiharde muziek gemaakt door de 
Overasseltse jeugd. Ik hield van 
house en trance en Arie van de 
nederlandstalige meezingers. Cock kon 
door het lawaai maar moeilijk in slaap komen, 
(geintje hoor Cock). Dat was maar goed 
ook, want voor een ieder had hij 
vroeg in de ochtend al geruime tijd in 
de catering gestaan………resultaat er 
was voor allemaal een heerlijke 
vruchtenspies. 
 
De dagen daarvoor had Cock voor 
heerlijke- o.a. slaatje van Nico- hapjes 
gezorgd, blikvanger voor mij was een 
heuse lolly, gemaakt van soepstengel, 
boursin en ontbijtspek, ……zaaaaaaaaaaaaalig! 
 

Alle dagen was er koffie, thee, soep, melk, karnemelk, fris etc. etc. En naast de 
hapjes van Cock voor een ieder een banaan en voor Sylvia een appel. 
 
Door de disco en het voorbijtrekken van de vele, vele, vele wandelaars misten 
zowel Cock als ondergetekenden diverse telefoontjes van Sheila en Marieke, de 
echtgenotes. Langs het parcours hadden zij van de val van Nico gehoord en 
wilden dit aan ons doorgeven. Nico had een open wond en vermoedelijk zijn duim 
gebroken. Jammergenoeg moest ook hij de “strijd” staken en werd vervoerd naar 
het Canisius Ziekenhuis. Later op de dag hebben wij Nico opgehaald…..duim, 
hand en deel arm in het gips, er was sprake van een totale ontwrichting van de 
duim. 
 
Ennehhhhhhhh, wat was het warm. Zo warm zelfs dat er later besloten is binnen 
in plaats van buiten te bbq-en, alles overigens net zo lekker als alle eerdere 
menu’s. 
 
De intocht in het hete weer was nog zwaarder door het ontbreken van 
muziekkorpsen, hetgeen verband hield met de afschuwelijke gebeurtenissen 

Cock in de keuken…………en Arie 
met bestuurder Zorgboerderij 
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boven Oekraïne en de dagen na ons wandelfeest het nieuws uiteraard 
beheersten. 
Tijdens de bbq waren er de jaarlijkse bedankjes richting de verzorgingsploeg en 
werden een aantal jubilarissen door Ton in het zonnetje gezet. 
En nog twee jaar, dan dient er voor de organisatie van deze leuke week een 
opvolger klaar te staan, Ton heeft aangegeven in 2016 voor de laatste maal deze 
klus te klaren, denk er allen maar eens over na. 
 
Hopelijk allen tot volgend jaar en groetjes van Ernst Janssen, dan leg ik de 
spieren weer recht!!!!!!! 
 

 

Cock voor de blaren en ik voor de 
spieren……………… 
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De belevenissen van het paarse beest 

(vierdaagse Nijmegen) 
 

aandagmorgen werd ik door Hugo uit de kast gehaald om weer te 
gaan lopen Ik dacht o jee ik mot weer naar Nijmegen en inderdaad 
ik weer met gestoei weer aan de tas, tot van ramp kreeg ik ook nog 
een draad door me nek en een veiligheidsspeld in m’n kop. 
Daarna ging ik met Hugo mee naar Hans Hillen z’n wandelmaat die 
woont in Amstelveen. Zijn spullen in de auto 
Ik zat eigenlijk wel een beetje klem, maar schreeuwen hielp eigenlijk 

niet veel want dat hoorde ze toch niet. Ze hadden het te druk over Kea, dat ze 
niet mee ging en over Margriet waar Hugo mee ging lopen. 
Toen ze in Nijmegen waren, werd ik op de grond gezeten gingen ze aan de 
boemel, hoeveel drank ze ophadden weet ik niet, maar het stonk wel naar 
alcohol. 
Ik heb die nacht slecht geslapen, want een touwtje van z’n tas zat over mijn nek. 
 

ls de wekker gaat neemt hij me mee op m’n rug naar de start. Nu 
zag ik ook eens Margriet, ze vond me wel grappig, (dat ben ik ook 
paars gele snavel)ook oren, maar die zie je niet. Tijdens het lopen 
op die smalle weggentjes liep Margriet voorop en Hugo er achter 
aan. 
Ze zei ook nog tegen hem, ik loop de eerste keer 25 in een keer 
door, nou en dat had Hugo nog nooit gedaan. Op een gegeven 
moment moesten we naar de kant. Ik denk wat gaat hij nu doen? en 

ja hoor ik zie het al plassen 
Ik denk dat hallen we niet meer in, En inderdaad weg was ze, in een sneltrein 
vaart was ze weg. Hij kon haar niet meer vinden 
Dus heeft hij maar koffie en soep op de voor mij ook bekende plekjes gezeten, 
maar ik voelde al de lol was er voor hem al af, eigenlijk dacht hij al, had ik nou 
maar 40 gelopen. 
Bij de autorust kwamen we toch Margriet tegen, Maar ze liep met Peter uit 
Friesland, en daar kon mijn Hugootje niet tegen op 

 
ede temeer om rustig door te lopen naar de volgende stop bij de 
kerk, We liepen alleen, af en toe zei die wel eens iemand gedag, 
maar dat was alles bij de kerk kwam hij toch bekende tegen Linda, 
de dochter van Siep Yvonne, Tim en Maurits, die sliep naast me 
helaas, want hij maakte me wel eens wakker als hij zich 
verdraaide, dat opblaas bed maakt een hoop leven op het zeil. 
Eindelijk ging Hugo daar over op bier, een beetje laat voor zijn 

doen, maar toch. 
Over de dijk liep het prima, ze waren achter me heerlijk aan het kletsen, want ik 
hing tenslotte op z’n rug. In Lent heb ik nog een half uur op de grond gezeten, 
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want er moest zonodig weer gedronken worden, en ze zouden op de rest 
wachten. Siep Joop Hans, Gerard en Nico Siep lachte, zo met Linda opgelopen, 
Ja zei Hugo, en hij vertelde het verhaal over Peter en Margriet Toen zijn we met 
z’n allen naar het eind gegaan, ze hebben nog patat gegeten, er viel niets op de 
grond, dus had ik niks om op te kauwen, 
 

aande weg de nacht van dinsdag op woensdag wet het toch 
onrustig op de kamer, Hij lag te woelen in bed, want Margriet had de 
vorige avond tegen hem gezegd dat ze samen weer zouden 
beginnen. Ik hoorde hem mompelen, dat moet ik anders aanpakken, 
meer leiding geven. Het begon in ieder geval hoopgevend, we 
werden en ze zei dat we er een gezellige dag van zouden maken. 
Hugo voelde ik denken en Peter dan? 
 
 
ijen dik stond het bij de start, Hugo begon wel lekker fotootje maken 
bij de start. Ze waren vrolijk en praatte honderd uit over z’n werk, 
hobby’s ouders, haar bijen en er waren veel overeenkomsten. Ik 
hoorde Hugo ook nog praatte over borduren, ze vroeg nog staan de 
kruisjes wel naar een richting. Ze had natuurlijk de steken in mijn 
nek gezien, een lelijk gezicht witte draden door m’n paarse nek. Bij 
de eierenboer namen ze koffie en Hugo nog een ei, en ze bleven 
heerlijk samen lopen. Ik merkte dat Hugo het naar zijn zin kreeg. Het 

liep prettig op zijn rug. Enkele keer klemde mijn pootjes wel, maar dan had een 
van de twee een dipje en liepen wat dichter tegen elkaar aan. Bij de auto kwamen 
ze Jeffrey tegen, die liep ook met hun mee en zo werd de tweede wandeldag voor 
ons leuk. Ik zag in Wijchen biertenten langs schieten, oude vrienden Gerard 
bijvoorbeeld Joop, Hans maar Hugo en Margriet niet die liepen op deze roze 
woensdag te genieten. Hugo had het nog over de hond van de buren, een 
bruinzwarte met lange haren, het merk wist hij niet meer. Moet je alfabet afgaan 
zei Margriet nog  o-k dacht hij   a-e-m-i-t-r-g maar meer letters kon hij niet, Ja pas 
later leon berger Jeffrey zal wel gedacht hebben, loop ik daar mee. Ik had 
trouwens een roze slinger om, eigenlijk hou ik daar niet zo van. 
 

nderdaad de derde dag was aan gebroken Huug en ik hadden alles al 
door gepraat en wisten wat we moesten doen. 
Ik had zelf ook al rond gekeken zo bij Hugo achterop en er waren weinig 
poppen te zien, op een na, een knappe vrouw met mooie tanden, Ik zou 
hem wel een schop geven als ik haar zag, en inderdaad, ik trappelen en 
Hugo en Margriet reageerde, Ik had contact gehad met het knappe 
poppetje met tanden Ze liep voor het eerst mee, Ik zei dat ik al jaren 

mee liep, veel had mee gemaakt, maar wat dit jaar ging gebeuren dat was nog 
niet eerder gebeurd. 
We waren inmiddels bij de auto aan gekomen, waar Jeffrey weer was, het was 
een leuke knul zag er jong uit en keek hem regelmatig in de ogen. Onderweg 
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maakt iemand nog opmerkingen over het rode haar van Margriet, Hugo dacht o 
jee wat nu ik hoorde hem zeggen het is pas vorige week geverfd het is grijs, ik 
voelde aan zijn stem dat hij er al spijt van had toen die het zei, het liep gelukkig 
goed af. 
Hugo wilde een keer een foto van voren maken, maar ze liep snel, dus moest 
Hugo rennen, Ik nog schreeuwen pas op m’n nek, maar het hielp niet rennen 
moest hij voor die foto. Jaloerse wandelaars probeerde dat nog te verhinderen 
maar Hugo bleef staan voor die foto. We hebben die dag ook nog appeltaart 
gegeten, Ik had zelf ook nog wat krenten van de grond. En nog ergens soep IK 
zag ook dat Jeffrey daar blij mee was, Is dat van mij vroeg hij Ja Ja zei Margriet  
Margriet en Hugo zag je steeds meer stralen ze zouden de rest wel laten zien hoe 
gezellig ze het hadden, gearmd aan komen lopen, als we bekende ergens zagen 
zitten, en ze spraken dan af, als ze weg gingen dat hij dan haar een klap op d’r 
kont moest geven en zeggen nu gaan we door Je zag Hugo denken er zit een 
tasje daar. 
Bij de heuvels aan gekomen kwamen we Linda tegen, Ze vroeg om mee te gaan, 
want Yvonne was uit helaas uit gevallen Ze moest alleen nog water hebben nou 
dat hadden wij wel, want ik zat met m’n rug tegen een extra flesje 
Aan. Dus Linda ook mee, maar Hugo Jeffrey en Margriet gingen te snel voor haar, 
het was trouwens een mooie meid om te zien, viel me dinsdag ook al op 
In de school terug waren Margriet n Hugo blij en ik ook, ik had m’n vriendin ook 
weer gezien. Ik mocht haar zelfs aan kijken, ze hing op zijn buik 

 
indelijk was de laatste dag aan gebroken, Ik had het op zijn rug warm, 
hij had een ander shirt aan 25x 50 stond er op. Ik had het al op tafel 
zien leggen maar snapte er niets van. Ik dacht nog wel heb dat met 
Margriet te maken, omdat zij natuurlijk 50 is geworden, maar die 25 
dan je word toch  
Maar een keer 50. 
Op de weg naar de start gaven ze elkaar weer een knuffel even arm 

om elkaar, ik wist ongeveer wel wanneer, dus kon ik m’n pootjes inhouden.  
Bij de start mochten ze nog even wachten, werd nog een foto gemaakt met Aad, 
prima dacht Hugo nog dat mag dan nog, maar dan weg wezen 
Daarna als een speer er vandoor, snel waren ze. Ze wilde door voor het warmer 
werd 
 
Hugo hoorde ik zeggen we doen eerst de eierenboer en dan de auto, 
Daar zien we wel Jeffrey. Maar bij de auto was geen Jeffrey te bekennen. 
Margriet hoorde ik zeggen “dat was onze zoon, is twee dagen mee gelopen en nu 
vliegt hij al uit. We werden nog op de foto gezet door Ernst Ik hoorde ook nog een 
ene Nel roepen “ik nog foto maken ‘en dat vonden we geen eens erg. De tocht 
ging gestaag verder, ze hadden weer volop plannen leuk vonden ze het, Ze 
hadden het over trouwen gladiolen als bruidsboeket de rode armband was hun 
trouwring. Volgens mij was de warmte in hun bol geslagen. Ze zouden stiekem bij 



WANDELSPORT VERENIGING “DE ZWERVERS”  3 - 2014 (148) 

Beers aankomen, zo gaan zitten dat andere net iets zagen. Margriet zou haar tas 
zo doen dat Hugo haar op de kont kon slaan. 
Maar helaas niemand bij de kerk, ook niet toen ze wat gedronken hadden, dan 
maar verder hoorde ik ze zeggen, Misschien zien we onze zoon nog  
Het was trouwens warm, en af en toe kreeg ik een plens water over m’n heen 
was wel lekker alleen werden mijn voeten een beetje paars ik gaf wat af. 
Bij Cuijk stond een vriendin van Margriet, blij weerzien was dat, Margriet wist 
waar ze stond, want het was druk in Cuyk, Ze hadden trouwens geen aandacht 
voor mij. 
Daarna ging het verder het laatste stuk. 
Ook Hans hadden ze aan de lijn, die vertelde over de gebroken duim van Nico, 
daarom waren ze later. IK hoorde Hugo nog vragen als getuige, maar ze waren te 
ver achter. 
Verder ging het, het was rustig met muziek vond ik, ik hoorde mensen praten over 
een vliegtuig. Ik begreep dat wel een beetje 
Maar ondanks dat waren Margriet en Hugo blij dat ze het samen gehaald hadden. 
Ze feliciteerde en knuffelde elkaar, en ik was ook blij om aan een gelukkige Hugo 
te hangen. Foto’s werden er gemaakt bij de medailles en tot slot kwamen ze hun 
vierdaagse zoon weer tegen, het was net een sprookje, het heeft zo moeten zijn. 
Volgend jaar 50 vroeg Jeffrey aan z’n vierdaagse vader Tuurlijk jongen Blij waren 
ze alle drie dat het zo was afgelopen. Het begon de eerste dag wat minder, Maar 
Hugo en ik hebben met Margriet een heerlijke week gehad. 

Het Paarse Beest  
 

enslotte wil ik iedereen bedanken voor de fijne week die ik gehad 
heb in Nijmegen 
 Ik heb ook mijn mindere momenten en zelfs had ik een blaartje, 
maar door zo plezier te maken onderweg vergeet je dat 
Ik heb met m’n Wandelmaatje Margriet een onvergetelijke week 
gehad 
 

Hugo 
 
PS Hugo had mijn zaterdag al vroeg in de auto gezet, jammer ik had haar nog 
graag willen zien. Hoe ze binnen van elkaar afscheid hebben genomen weet ik 
dus niet, en dat hoeft ook niet. Ze zwaaide nog wel toen we weg reden zou ze me 
nog gezien Hebben? 

 
Het Paarse beest 
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Cotswold way juli 2014 – Yvonne Sant 

Chipping Camden – Bath juli 2014 

Zaterdag 12 juli Chipping Camden - Stanway 

Na een toch wel lange reis met vliegtuig, trein, trein, bus kom ik om 13.00 uur aan 
in Chipping Camden. Ik zie gelijk al de bordjes van de Cotswold Way en daardoor 
gerustgesteld, neem ik de tijd voor een heerlijke lunch in een Engelse tea-shop. 
Biologisch tot en met. Heerlijk. 
 
Om 13.30 uur begin ik te lopen. Het gaat al snel heel pittig omhoog. Bijzonder 
goed bewegwijzerd en ik hoef maar weinig op de GPS te kijken. Lopen ging goed. 
Van het ene fantastische uitzicht naar het andere. Omhoog, vlak, vals plat, naar 
beneden. Soms grasland, soms bospad, soms openbare weg. Regelmatig kom ik 
mensen tegen, volgens mij allemaal Engelsen. Super beleefd en bij het passeren 
van een van de vele hekjes is het soms een hele opstopping. Ongemerkt gaat 
mijn water hard. Te weinig mee. Het is soms bloedheet en na het afritsen van de 
broekspijpen zijn mijn benen een prooi voor de vele muggen. De GPS hangt ook 
niet echt goed, dus daar moet ik iets op verzinnen. Op het laatste stuk van de dag 
(het was al 17.00 uur geweest) mis ik een sein. Ik zie het op de GPS maar ik heb 
veel moeite om het oorspronkelijke pad te vinden en daar was de (zeer landelijk 
gelegen) B&B te vinden. Nadat een vriendelijke overbuurman vanaf zijn terras mij 
de goede weg wijst (overkant van de weide) was ik er snel. Na een heerlijk bad 
en een nog lekkerder maaltijd (de echtgenoot kan heerlijk koken!) kan ik voetbal 
kijken. De troostfinale van Nederland tegen Brazilië. Vergezeld door de B&B-
dame is het heerlijk gezellig. Haar man zit een paar kamers verder op naar 
dezelfde wedstrijd te kijken, maar getuige de karakteristieke geluiden van dopjes 
die flesjes verlaten, heeft ze daar misschien niet zoveel zin in. Ik ben er blij mee. 
Het was toch een hele onderneming die zaterdag en ik was bekaf. Voor het einde 
van de wedstrijd was het duidelijk: Nederland ging winnen, dus ik kon naar bed.  

Zondag 13 juli Stanway – Charlton Kings 

Opgefrist door een heerlijke lange nacht en een super ontbijt met een stel hele 
gezellige Nieuw-Zeelanders sta ik om 08.30 uur buiten. Weer is bewolkt en lekker 
fris. Eventjes regent het, genoeg om jasje aan te doen, maar ook weer snel uit. 
Na een uur ben ik bij Hailes Fruit Farm en besluit een bakkie koffie te gaan halen. 
Groot bedrijf. Ook een camping. Veel mensen ontbijten nog. Vanwege de 
vloerbedekking mag je je schoenen uitdoen. Geen punt. Even luchten. Regen 
komt inmiddels met bakken naar beneden, maar lekkere koffie, gratis WIFI, dus ik 
neem er nog een. Buienradar zegt dat regen binnen 30 minuten weg is, dus na 
een pauze van een uur weer verder en lekker doorlopen. Zwaar steil, lang stuk. 
Geen pad voor Gerard! Stukje bij beetje en voetje voor voetje klim ik omhoog. Bij 
Winchcombe aangekomen, moet ik een stukje door het dorp en dan krijg ik een 
heerlijk stuk naar beneden. Via Belas Knap Long Barrow gaat het daarna weer 
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straf omhoog. Soms is het pad niet echt goed te zien, loop je dwars door de 
struiken die waren nog nat van de regen. Lekker. Voeten, hielen beginnen te 
branden. Krijg honger. Geen pub te zien, wel een restaurant van een golfclub, 
maar dat lijkt mij weer niets. Dan ben ik opeens op Cleeve Hill. Prachtig ook hier 
weer met schitterende uitzichten. Ook veel golfers, paarden, schapen, geiten, 
motorrijders. Vreemd lopen hier. Pad is af en toe weg. Vermoeid besluit ik de 
pinda’s die ik gisteren had gekocht als lunch te gebruiken en mijn water op te 
maken. Schoenen, sokken uit. Voeten, hielen rood en er lijkt een blaar op beide 
hielen te ontstaan. Goed ingesmeerd en na een half uur verder. Voelt veel beter! 
Alleen door vreemd pad en over golfbaan en paardenpad, mis ik mijn afslag naar 
beneden. Daar kom ik na een tijdje wel achter maar veel te laat om terug te 
lopen. Op de GPS zie ik dat er later nog een weg komt die ik nemen kan. Zo 
gezegd zo gedaan. Onverwacht zie ik het straatnaambord van de B&B die ik 
geboekt had. Naar beneden lopend, is het heerlijk en zo loop ik het riante B&B 
binnen. Ook hier graag schoenen bij de voordeur laten (vond ik de volgende 
ochtend schoongemaakt terug!) en na het afhandelen van de broodnodige 
(geld)zaken met de hypernerveuze B&B-dame kan ik lekker in bad, de was doen, 
en lekker uitrusten. Gegeten in een Indisch restaurant en ’s avonds weer een 
stukje voetbal gekeken. Heerlijk bed en voor 10 uur had ik het licht uit. Wel super 
gelopen en doordat ik vandaag wat langer had gelopen, scheelde dat natuurlijk 
weer voor de volgende, de zwaarste dag. 

Maandag 14 juli Charlton Kings-Painswick 

Na een heerlijk ontbijt met opnieuw gezellige maar andere Nieuw-Zeelanders sta 
ik om 08.15 uur buiten met prachtig mooi weer. Snel terug naar het pad en iets 
over half negen begin ik weer. Ook vandaag weer prachtig met schitterende 
uitzichten. Voeten lijken wel wat beter. Geen pijntjes of iets dergelijks. Alleen rode 
hielen goed ingevet. Nog wel veel op en neer maar het lijkt wel minder steil, of 
begin ik gewend te raken? Voelt in ieder geval stukken beter. Om ca. 11.00 uur 
passeer ik borden van de Star University en hun Star restaurant en besluit daar 
koffie te gaan drinken met een super chocolade brownie. Het blijkt een 
revalidatie- annex opleidingscentrum te zijn voor jongeren met allerlei 
verschillende beperkingen. Leuke pauze! En verder gaat het weer. Vandaag ook 
schitterende bossen met heerlijk modderige paden waar ook al weer paden 
omheen zijn gelopen. Stuk minder druk, wel nog een paar hardlopers en een stel 
wat ik zaterdagmiddag bij Stanton was tegengekomen. Ook weer leuk. Geen 
lunch vandaag. Weer niet. Ik red het met mijn water en opeens zie ik op de GPS 
dat Painswick nadert. Mooi! Valt dan toch weer mee. Weer via een golfbaan waar 
het pad een beetje doorheen wabbert en een stuk openbare weg loop ik 
Painswick in. Snel ook de B&B gevonden. Mooi, rust. 2 Wat oudere Nederlanders 
(uit Zeeland) zitten er ook. Zij balen. Waren met eigen campingspullen onderweg 
maar pad is te zwaar en nu overnachten in B&B’s en bagagevervoer. Ik groei 
weer een stukje. Ik heb na de eerste 3 dagen 52 mijl gelopen en zit over de helft. 
Voor het eerst ’s avonds in een pub gegeten. Smaakte prima, vooral het bier!  
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Dinsdag 15 juli Painswick – North Nibley 

Om 08.30 uur (na een bijzonder lekker maar niet zo gezellig ontbijt) stond ik weer 
buiten en gelijk ging het al mis. In mijn jacht op een geldautomaat, moest ik eerst 
weer het halve dorp door om er achter te komen dat de geldautomaat stuk was. 
Tsja, beetje geld nog maar niet genoeg voor de volgende B&B, dus besloot ik om 
in ieder geval in Dursley van het pad af te gaan en daar een geldautomaat op te 
zoeken. Het was een zware dag. De meest steile hellingen van het hele pad had 
ik kennelijk deze dag. In de buurt van het Stroudwater Canal kan je een 
routeverkorting nemen, maar routeverkortingen zijn niet uitgepeild, en dus mis ik 
die. Vervolgens na een lange stevige lunch heb ik mijn hielen verbonden waarna 
het lopen vele malen makkelijker ging. Weer verder, maar ook daar raak ik de 
route kwijt. Iedere keer vind ik het wel weer terug, met hulp van de GPS, maar 
iedere meter ga je voelen en al dat heen en weer lopen doet echt geen goed en ik 
word moeier en moeier. Gedachten van stoppen beginnen te plagen. Hoeveel 
uitzichten wil je nog zien? Hoeveel kan je nog hebben? Volgende week moet je 
wel weer gewoon werken en als je je schoenen niet meer aan kan…… Zo 
modder ik door. In Dursley gekomen ga ik van het pad af om een geldautomaat te 
zoeken. Gelukkig snel gevonden en dan is er een bemoedigend bordje met een 
aanduiding van de weg met een stijgingspercentage van 20% en de plaatsnaam 
North Nibley daar vlak na nog 4,5 mijl. Het was toen al 17.30 uur. Ook geen bus 
meer te vinden op dat tijdstip dus er zat gewoon niets anders op. Doorlopen! 
Enkele hellingen later, een vlak stuk daartussen en een heerlijke daling kom ik 
om 19.00 uur in Nibley House aan. Super kamer, heerlijke douche en naar de pub 
om te eten en te drinken. Mijn benen voelen als of ik een marathon heb gelopen, 
plaatstaal in de kuiten en hielen bebloed in de verpakking. Besluit hoef ik niet te 
nemen, heeft mijn lijf al voor me gedaan. Morgen pauze. Met de bus naar 
Tormarton en daar lekker uitrusten. De teller stond in North Nibley op 75 mijl. Het 
was mooi geweest. Beter nu stap terug dan volgende dag of week een dikke 
blessure. 

Woensdag 16 juli North Nibley – Tormarton met de auto. 

Terwijl ik aan een verrukkelijk ontbijt van frambozen, zwarte bessen, banaan met 
yoghurt zit, gevolgd door scrambled eggs, gegrilde tomaten en gebakken 
champignons met perfect geroosterd volkoren brood (ja lik je vingers maar af!), 
komt Anne Buse de manager van Nibley House naar mij toe. Wij hadden gemaild. 
Wat een heerlijk leuk enthousiast mens! Ook de kokkin Jenny (vroeger kokkin in 
een 5-sterren hotel in London) komt er even bij. Hoe gaat het er mee? Ik vertel en 
vraag waar de bushalte is. Zij leggen het uit en na ontbijt loop ik het dorp weer in. 
Ik vind de bushalte en de tijd waarop die vertrekt en besluit dat ik nog wel een 
rondje door kan strompelen, gewoon weer even bewegen, sandalen gelukkig 
mee, dus alle ruimte. Opeens komt er een zwarte auto aanrijden, stopt, en de 
bestuurder vraagt of ik Yvonne ben. Ja, wat dan? Hij was Steve, echtgenoot van 
Anne, en hij brengt me naar Tormarton. Helemaal super! Terug naar Nibley 
House, rugzak ingepakt en Steve en Anne gevonden (zij wonen op het terrein van 
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Nibley House). Hij zet adres van “the old coach house Tormarton” in een app en 
hup daar gaan we. Wat een ongekende luxe. Gezellig kletsend over van alles en 
nog wat, komen we na enig zoeken aan. Dee en haar echtgenoot Philip waren 
wel wat verbaasd, maar na uitleg begrepen zij het wel.  
Ik kon heerlijk in de tuin uitrusten, pot thee en kan water er bij. E-reader lezend 
heerlijk bijkomen. Die dag 2 keer naar de pub gegaan voor een lekker biertje en 
maaltijd erbij. ’s Middags nog even lekker geslapen. Kennelijk had ik het nodig. 
Kuit (die van plaatstaal) had ook een hele rare kleur en de hielen helen langzaam, 
maar wel goed. Het voelde toen helemaal als een goed besluit. Ook de volgende 
dag naar Bath kan ik nog niet lopen. Dee brengt mij die ochtend met de auto naar 
de regionale bushalte (’s avonds had zij opgezocht hoe laat die ging) en dat was 
toch nog een stuk van ca. 3 mijl wat ik niet hoefde te lopen. Weer mazzel. Fijne 
mensen.  

Donderdag 17 juli Bath 

Na een prachtige busreis over h et platteland van Engeland, kom ik in Bath aan. 
De weg gevraagd en binnen 20 minuten ben ik bij de YMCA. Ik kan nog niet 
inchecken (te vroeg) maar mag wel mijn tas achterlaten. Lekker! Dan pas voel ik 
wat het is om zonder bepakking te lopen. Ik dacht nog, dat ik niet zo veel mee 
had, maar kennelijk kan het je dus toch “zwaar’ vallen. Opgelucht loop ik de stad 
in. Opeens had ik er weer zin in. Het lijkt wel druk. Het is feest op de University of 
Bath. Iedereen die geslaagd is wordt die dag gehuldigd en krijgt temidden van 
zijn/haar familie hun bul/diploma, whatever. Daardoor is de Abbey (beroemd en 
normaal gesproken te bezichtigen) gesloten voor het gewone publiek. Geeft niets. 
Ik geniet wel van al die drukte. Het is weer eens wat anders en nu krijg je ook een 
betere indruk van hoe men in Engeland leeft en werkt. Ook hier is veel armoede 
en rijkdom. Een blik op het aanbod van de vele, vele, vele winkels (ik noem het 
een shopaholic daycare center) laat zien dat Engeland best duur is maar dat de 
gemiddelde Engelsman daar niet mee zit. Ik loop weer terug naar de YMCA. 
Check in en ga een tijdje rusten, ook nu val ik weer in slaap. Het leven is zwaar! 
Maar niet heus. ’s Middags loop ik op de sandalen de stad weer in. Zoek een 
lekker terrasje uit en geniet van alles wat voorbijkomt. En dat is nog al wat! In 
allerlei soorten, maten, lengten komt het aan je voorbij. Om toch een beetje 
soepel te blijven, loop ik weer door. Bath is een schitterende stad, met heel veel 
schattige, oude geveltjes. Ook veel voetgangersgebied gelukkig, links rijden op 
het platteland gaat nog wel maar in de stad moet je ontzettend oppassen voordat 
je oversteekt. ’s Avonds heerlijk gegeten in een Thais restaurant en na een biertje 
nog in de stad, terug naar de YMCA. Daar was ondertussen het nieuws van de 
MH-17 doorgedrongen. Alleen in de lobby was WIFI, dus nogal druk. Ook de 
televisie stond aan en daardoor nog een tijdje nieuws gekeken. Maar, moest de 
volgende ochtend vroeg op, had een gereserveerde plek op de trein die ik niet 
mocht missen, dus toch maar naar bed. Kon niet slapen. Ontzettend noodweer 
boven Bath met onweer, bliksem, regen en wind. In het holst van de nacht er uit 
en naar de lobby om te kijken hoe het met de MH-17 was. Helaas internet lag er 
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uit, dus maar gewoon naar bed en een tijdje lezen op de e-reader. Schrik toch 
nog wakker van de wekker. Vandaag naar Nijmegen!  
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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 
 

 

Er zullen veel mensen in en uit je leven wandelen, maar alleen echte 
vrienden laten voetafdrukken achter in je hart 



 

 


