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Special Info 43ste serie, nummer 7 
                Mei 2022 

 

Beste wandelvrienden, 

 

Het is alweer even geleden dat de laatste Special Info uitkwam en in tussen is er veel gebeurd waarover valt 

te schrijven. Allereerst zijn wij blij dat wij de geplande tochten uiteindelijk hebben kunnen organiseren. De 

eerste twee (Pijnacker en Holten) van 2022 moesten nog worden afgelast. Het land ging nog even op slot 

maar in februari mochten we los.  

 

Wijchen (12 februari) is de eerste WS78 

wandeltocht waar we van start mochten gaan. Erik 

Dikken, de parcoursbouwer is niet de eerste de 

beste die garant staat voor een prachtig parcours 

waarvan 464 wandelaars hebben genoten. De dag 

begon nog wat frisjes maar eenmaal van start was 

de kou uit de lucht en hebben de wandelaars 

alleen maar lovende woorden over het parcours en 

wat waren ze blij weer te kunnen wandelen en 

elkaar te ontmoeten. 

 
 

Na Wijchen zijn we (26 februari), voor WS78, in 

een nieuwe startplaats Schiedam welkom. 

Nel en Arie Noordhoek zijn nieuwe en onervaren 

parcoursbouwers maar laten hun creatie zien en 

ook zij staan garant voor een prachtige 

wandeltocht onder de rook van een industrieel 

gebied in de omgeving van Schiedam. 

Recreatieschap Midden-Delfland zette zijn deuren 

open om te genieten van een oude polder die 

tegelijkertijd een nieuw natuurgebied is. Polders, 

vlieten en vaarten waren te bewonderen en ook de 

aanleg van een nieuwe verbinding tussen de A20 

en de A15 door de aanleg van de 

“Blankenburgertunnel”.  

 
 

Van deze tocht hebben 339 wandelaars genoten en 

Nel en Arie hebben dan ook veel waarderende 

woorden mogen ontvangen. 

 

Op 12 maart is de volgende WS78 Veenendaal 

wandeltocht die in de planning staat. Deze tocht 

zou aanvankelijk de afsluiting zijn van het 43ste 

seizoen zijn maar door de COVID-19 pandemie 

liep alles anders. Het geduld van de 

parcoursbouwers Ada Drost en Lia Veenendaal 

werd danig op de proef gesteld en zij moesten 

twee jaar wachten voordat de wandelaar in 

Veenendaal van start mocht gaan. 

http://www.ws78.nl/
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Deze wandeltocht kenmerkt zich door de historie 

van de “Grebbelinie”, gelegen tussen de Utrechtse 

Heuvelrug en de Veluwe. Voordat de 

verzorgingspost bereikt wordt gaat de wandeling 

over de oude spoordijk Amersfoort – Kesteren. 

447 wandelaars gaven acte de préséance. 

 

 
 

 

Na WS78 Veenendaal mochten dan toch eindelijk 

de twee uitgestelde WS78 wandeltochten 

georganiseerd worden. 

 

De eerst uitgestelde WS78 tocht die gewandeld 

mocht worden is Pijnacker en deze ging 26 maart 

van start.  

Parcoursbouwer Ineke Gerritsjans heeft veel 

energie en creativiteit in deze wandeltocht 

gestoken en zij is dan ook blij dat deze WS78 

tocht nog gewandeld kon worden. Het parcours 

liep in een gebied tussen Pijnacker, Nootdorp en 

Zoetermeer. Momenteel een gebied waar veel 

bouwactiviteiten plaatsvinden maar ook een 

gebied waar landbouwgronden terug gegeven zijn 

aan de “natuur”. Hierdoor zijn prachtige 

natuurgebieden ontstaan waar, naast de toch nog 

aanwezige landbouwactiviteiten, ook ruimte is 

voor recreatie zoals wandelen en fietsen. Ook het 

gebied rondom “SnowWorld Zoetermeer” vond 

men prachtig en werd zeer gewaardeerd. Het weer 

liet zich van zijn goede kant zien en 233 

wandelaars hebben van de wandeltocht genoten.   

 
 

 

De laatste uitgestelde WS78 tocht die van start 

mocht gaan was Holten. De totstandkoming van 

deze tocht “had heel wat voeten in den aarde”. 

Aanvankelijk zou WS78 Holten 25 januari 2022 

gewandeld worden waarvoor Martin Hegeman 

een prachtig parcours door het natuurpark  

“De Sallandse Heuvelrug” had gelegd. Maar 

Staatsbosbeheer zette ons de voet dwars. We 

mochten er niet door. 

Dit was voor het bestuur maar zeker ook voor 

Martin zeer teleurstellend en frustrerend. 

Het bestuur heeft zich met twee frisse en 

enthousiaste bestuursleden bij elkaar weten te 

rapen en is snel aan het werk gegaan om te 

proberen een alternatief in een ander gebied te 

realiseren. Dit was al vrij snel gevonden en de 

mogelijkheden lagen nu ten zuiden van de A1 in 

het gebied de Borkeld. Een afwisselend gebied in 

de richting van Markelo met veel onverharde 

(land)wegen en cultuurhistorische aspecten. 

In een zeer korte tijd zijn verzorgingsposten en 

horecarust geregeld. 

De avond van de persconferentie luisterden we 

aandachtig om ons vervolgens van een deceptie 

bewust te worden. WS78 Holten gaat weer niet 

door. Het land gaat weer op slot! 

Nu is het afwachten wanneer WS78 weer aan de 

wandel mag.  

http://www.ws78.nl/
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Gelukkig duurde het deze keer niet zo lang en 

mochten we al in februari weer van start.  

 

We hebben ervoor gekozen om de twee 

uitgestelde tochten toch zo snel mogelijk te 

plannen en dat te laten aansluiten op de laatste 

tocht van de serie. De laatste was Veenendaal en 

veertien dagen later planden we op 26 maart 

WS78 Pijnacker en weer veertien dagen later op 9 

april WS78 Holten. 

Voor zowel WS78 Pijnacker als WS78 Holten is 

de gehele organisatie weer op poten gezet en de 

crew bereid gevonden zich nog weer twee 

zaterdagen beschikbaar te stellen. 

 

 
 

Met veel improvisatie is WS78 Holten toch weer 

een prachtige dag geworden. 

Na afloop hiervan hebben we samen met de crew 

en bestuur onder het genot van een “natje en een 

droogje” de jaarafsluiting gehouden. Hiervoor 

waren ook de gestopte crew en bestuursleden 

uitgenodigd waarvan WS78 de afgelopen twee 

jaar door COVID-19 geen afscheid heeft kunnen 

nemen. 

 

De laatste pandemie had, door de late en beperkte 

publicaties, ook consequenties voor de 

deelnemersaantallen. Mochten we in Pijnacker 

nog 233 wandelaars begroeten. In Holten waren 

dat er helaas maar 160.   

 

De laatste WS78 wandeltocht is nog niet achter de 

rug of het bestuur en crew is alweer bezig met het 

voorlopen van de geplande tochten in 2022. 

  

Tochten najaar 2022 

De volgende tochten staan voor het najaar van 

2022 op het programma: 

 

03-09-2022:  Twello: Klompenfeestwandeltocht 

(zie toelichting hieronder); 

15-10-2022  Zwolle: Zwolse zwerftocht; 

29-10-2022  Den Dolder: Dolderse Boschtocht; 

12-11-2022  Bussum: Gooi- en Eemlandtocht; 

26-11-2022  Dronten: Swifterlandtocht; 

10-12-2022  Harderwijk: de Zand- en 

Bosrandentocht. 

 

 

VAN DE BESTUURSTAFEL. 

Het bestuur vergaderd vrij frequent en vele 

onderwerpen passeren de revue. 

 

Statuten 

In de ALV van september 2021 heeft het bestuur 

aangegeven dat ze aan de slag zou gaan met het 

updaten van de statuten. Hier lagen meerdere 

aanleidingen aan ten grondslag.  

 

Één daarvan is de wettelijke verplichting om te 

voldoen aan de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht 

Rechtspersonen). Die is ons als vereniging door 

de regering opgelegd. Het voldoen aan deze wet 

dient verankerd te zijn in onze statuten. 

Een andere aanleiding was dat sommige artikelen 

niet meer van deze tijd waren of zelfs niet meer 

toegepast werden.  

 

 

 

 

 

http://www.ws78.nl/
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Kortom: hoog tijd om de statuten aan te laten 

passen. En zover zijn we inmiddels: er liggen 

concept statuten klaar die geagendeerd worden op 

de komende ALV van 7 september 2022. Deze 

concept statuten zijn ter inzage vooraf 

verkrijgbaar; stuur hiervoor een mail naar met 

onderwerp STATUTEN naar 

ws78.info@gmail.com en u krijgt de concept 

statuten digitaal toegestuurd. 

 

Vacature 

Het bestuur bestaat uit 7 bestuursleden, maar één 

ervan wordt ad-interim ingevuld. Daarom zijn we 

nog op zoek naar een kandidaat-bestuurslid. Ook 

hiervoor kunt u zich melden door een mail te 

sturen naar ws78.info@gmail.com met in de 

onderwerpregel: BESTUURSLID. Bij de overige 

bestuursleden kunt u informatie inwinnen wat er 

zoal bij komt kijken. Onze oproep is: Laat de 

vereniging niet in de kou staan en meld u zich 

aan! 

CREWleden gezocht! 

Op verschillende plaatsen in de organisatie is nu 

al aanvulling gewenst. Op de verzorgingsposten 

kunnen door de steeds maar ouder wordende 

“oude garde” nieuwe kandidaat crewleden 

ingewerkt worden. Ook op de “fruitpost” is 

ondersteuning gewenst. 

WS78 kan momenteel wel drie stoere mannen 

en/of vrouwen plaatsen die zich op een  

mountainbike als parcourscontroleurs tussen de 

wandelaars begeven. Zij zijn de ogen en oren van 

de organisatie die bij calamiteiten optreden.   

 

 

KWbN 

Afgelopen maart waren er verkiezingen voor de 

ledenraden; helaas is het WS78 niet gelukt om ons 

daarin direct te vertegenwoordigen. En dat is 

jammer, omdat er bij de KWbN veel in beweging 

is, wat mogelijk ook consequenties/gevolgen voor 

onze vereniging heeft. Het goede nieuws is dat we 

goed in contact staan met onze huidige 

vertegenwoordiging in de ledenraad. We blijven 

betrokken waardoor we hopelijk tijdig kunnen 

anticiperen op hetgeen gaat wijzigen.  

 

Iets anders is het LWP; het Landelijk Wandel 

Programma. U weet wel; het kleine boekje wat 

aan het einde van elk jaar door de KWbN werd 

uitgebracht en waarin alle wandelingen stonden 

vermeld voor het volgende kalenderjaar. Welnu: 

dat boekje wordt met ingang van dit jaar niet meer 

gedrukt. Onze wandeltochten worden dus 

uitsluitend digitaal bekend gemaakt: hetzij via de 

KWbN (www.wandel.nl) of onze eigen website 

www.ws78.nl. Dit heeft ook consequenties voor 

WS78; denk bijvoorbeeld maar het plannen van 

onze tochten en onze flyer. We moeten nog 

vaststellen wat dit precies voor ons gaat 

betekenen.  

 

Klompenfeestwandeltocht Twello 3-9-2022 

Het bestuur wil ter compensatie vanwege Corona 

éénmalig een extra WS78 wandeltocht gratis 

aanbieden aan haar leden. Met deze wandeling is 

aansluiting gevonden met het lokaal en in de 

wijde omgeving zeer bekendstaande 

“Klompenfeest”. Tal van activiteiten maken daar 

deel vanuit en dit jaar voegt WS78 daar een 

wandeling aan toe. U kunt hier kiezen uit de 

volgende afstanden: 5 km., 12 km., 22 km.,  

34 km. en zelfs een 45 km.. Zoals aangegeven: 

WS78 leden betalen geen inschrijfgeld, maar 

krijgen wél de verzorging die ze gewend zijn: er is 

dus een soep-koffie-fruitpost. En een horecarust 

op de 30km; op de 45 km zijn zelfs meerdere 

horecarusten onderweg.  

 

Er valt nog veel meer te vertellen over deze 

bijzondere wandeling, maar daar krijgt u 

binnenkort meer informatie over toegestuurd. 
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