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Special	Info	44ste	serie,	nummer	3 
           
December 2022 

 
Beste wandelvrienden, 
 
Hierbij de laatste info van het kalender jaar 2022 en de 3e van het 44ste serie. Een bijzonder serie, omdat 
deze loopt tot december 2023. Dit vanwege de verandering van het boekjaar. 
In deze special info kijken we terug op het laatste half jaar en voorruit naar het komende half jaar. Verder 
ook weer aandacht voor het lustrum en aandacht voor de inzet van onze vrijwilligers.  
 
Maar als eerste wil ik jullie attenderen op de mail die deze week is gestuurd over de aanpassingen van de 
lidmaatschapsvormen en de consequenties hiervan voor het inschrijven bij de wandeltochten.  

 
Terugblik 

In het afgelopen half jaar hebben we 6 tochten gelopen. Te beginnen in Twello, daarna Zwolle, Den Dolder, 
Bussum, Dronten en Harderwijk. In deze periode waren de tochten wat meer in het noordelijke deel van 

onze regio. Ook nu weer door heel afwisselend landschap, de bossen, heide, de 
uitgestrektheid van de polder, zandverstuivingen, de oude binnenstad van Zwolle 
en langs de kust van het Veluwemeer. De 
weersomstandigheden waren ook heel wisselend. 
Kon je in november in Bussum nog in een korte 

broek wandelen, in december in Harderwijk was er toch echt wel meer 
kleding nodig.  
Het aantal deelnemers wat we weer hebben kunnen trekken met deze mooie 
tochten is toegenomen ten opzichte van najaar 2021! Iets wat voor de 
verenigingskas erg fijn is! 
 

Organisatie van de tochten 
In de vorige special info zijn met name de vrijwilligers die druk zijn met de voorbereidingen benoemd, maar 
ook op de dag zelf is er een groot aantal vrijwilligers actief.  
We starten al vroeg. Kom je om 7.00 uur de startlocatie binnen, dan zie je daar de ene na de andere 
vrijwilliger binnendruppelen. Sommigen hebben er dan al aardig wat 
kilometers op zitten. Dus eerst koffie en dan aan de gang.  
Laten we eens kijken wie daar binnen komen. Allereerst natuurlijk de 
parcoursbouwer, de pijlen van het station naar de start zijn al gezet. Al de 
voorbereidende werkzaamheden zitten erop. Nu is het dus spannend, 
hoeveel lopers komen er, wat vinden ze van de tocht?!  
Ook komen de parkeerbegeleiders binnen, Erik, Jos en Edwin. Zij starten 
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op de parkeerplaats om te zorgen dat iedereen een plekje kan vinden voor de auto. Maar daarna stapt Erik 
op de fiets om het parcours te bewaken. Dit doe hij samen met Martie, Gert en Isis, ieder zorgt voor een 

deel van de route. Jos en Edwin gaan lopen, als het parkeren klaar is. Zij starten 
laat, maar dat moet ook want zij halen de pijlen weg bij het tweede deel van de 
route.  
Martie kwam ook al op tijd binnen, samen met Cobie zijn vrouw. Martie gaat 
fietsen en Cobie vertrekt na de koffie met 
Dick, Gerard en Willem voor het inrichten van 
de soep/koffiepost. Met hen rijden de beide 

Henken mee. Zij zorgen eerst dat de aanhanger met alle 
benodigdheden voor de soep/koffie post op de juiste plaats komt, 
waarna ze doorgaan naar de fruitpost. Zo wordt er tijdens de wandeling 
ook voor de inwendige mens gezorgd! Aan het einde van de dag haalt Henk V. de aanhanger weer op om 
hem te stallen en de volgende tocht weer mee te nemen. 
Wie ook al snel vertrekken na de koffie zijn de voorlopers. De pijlen en linten zijn een dag van tevoren 
opgehangen, maar hangen ze er nu ook nog? Of moet het weer worden aangevuld. Diezelfde pijlen en 
linten moeten aan het eind van de dag weer worden opgehaald. Dus wanneer de laatste wandelaar 
vertrokken is starten de pijlophalers om alles weer te verzamelen. Aan het eind van de middag, rond half 
zes, komen ze weer met volle tassen terug. En die volle tassen gaan weer naar Martie, zodat ze weer 
klaargemaakt kunnen worden voor de volgende tocht.  Bij het controleren van de route en het weghalen 
van de pijlen op de dag zelf zijn Cora, Roel, Mike, Mitchel en Wendy ook altijd actief! Bijna de hele crew  
start vanuit de startlocatie, maar een paar starten met het controleren van de route bij de grote rust.  
Mike en Wendy zijn naast deze taak ook beschikbaar voor andere taken, Wendy voor het startbureau en 
Mike als parcoursbegeleider op de fiets.  
Binnen begint het inrichten van het startbureau onder leiding van Jeichina, die als chef de bureau zorgt dat 
daar alles goed loopt. Achter de eerste tafel zitten Gerrie en Hermien bij de voor inschrijvingen. Bij de 

tweede, de middelste tafel zitten Marlies en Jeanette voor alle leden die ter 
plekke inschrijven en bij de laatste tafel zitten Frits en Rick voor de overige 
wandelaars die graag met deze tocht meelopen. Zij starten de dag ook 
vroeg, maar om 10.00 uur na het vertrek van de laatste wandelaar kunnen 
zij eventueel ook op pad om de 20km te lopen. Behalve Gerrie, zij richt dan 
de boetiek in. Hier kunnen ’s middags de wandelboekjes worden 
gestempeld en van het plaatje van de wandeltocht worden voorzien. Deze 

plaatjes worden niet alleen door Martie verzorgd, maar ook onze webmaster Willie maakt de nodige 
wandelplaatjes. Verder zijn in de boetiek ook de medailles verkrijgbaar en andere aandenkens aan de 
wandeling of aan de vereniging. 
Uiteraard is elke wandeldag ook het bestuur aanwezig. Ze zijn onderdeel van de crew of zijn beschikbaar 
om in te vallen mocht één van de crewleden zijn verhinderd. Johan zorgt voor het vervoer van de uitvallers. 
Gelukkig heeft hij het daar over het algemeen niet zo druk mee. Cees start meestal ’s morgens vroeg met 
een ander crewlid om voor te lopen. En Marcel, onze 2de penningmeester zit ’s middags achter de tafel voor 
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de financiën. Mochten er op dat gebied problemen zijn dan kunt u na de 
wandeling bij hem terecht.  Jan is multi-inzetbaar voor verschillende taken mocht 
er iemand uitvallen en dat is eigenlijk elke keer wel nodig. Fijn is het ook dat een 
aantal leden van de crew breed inzetbaar zijn. En niet te vergeten dat voor de 
verzorgingsposten Joke bereid is om in te vallen. 
En is het u al opgevallen? Achter de tafels staan nieuwe banners, zodat goed 
zichtbaar is bij welke tafel je moet zijn. Deze banners zijn aangeschaft van het 
tegoed van Knorretje. We zijn er erg blij mee!!  
Maar terugkomend op het verhaal hierboven en in de vorige special info, hopen 
we dat u zo een beetje een indruk hebt gekregen van alles wat er wordt gedaan 
voor het goed laten verlopen van de wandeltocht. ’s Morgens rond 7.00 uur 
gestart en aan het eind van de dag, wanneer iedereen weer binnen is, een gezamenlijk rondje om na te 
praten en de dag af te sluiten. Wij zijn heel blij met onze vrijwilligers en dat het er zoveel zijn! Zonder hen 
gaat het echt niet lukken! Blij ook dat ze in de winter bereidt zijn om op hun vrije zaterdag steeds weer zo 
vroeg hun bed uit te komen! 
 
Dit brengt ons meteen bij het volgende. Op dit moment zijn we redelijk compleet met vrijwilligers, maar 
het is altijd fijn wanneer we nieuwe mensen kunnen inwerken, zodat we ook in de toekomst garant kunnen 
blijven staan voor mooie wandeltochten!  
 

Komende halfjaar 
Het komende half jaar wordt een bijzonder halfjaar! 
We vieren ons lustrum op 22 april met een mooie wandeling in Maarn. Vanwege dit lustrum zijn er ook 2 
afstanden aan toe gevoegd, de 9 km omdat het ons 9e lustrum is en de 45 km vanwege het 45-jarige 
bestaan van WS78. We sluiten de dag af met een buffet voor de leden! Dit buffet is gratis, maar het is dan 
wel nodig dat u zich tijdig aan meldt!  
Hebt u dit nog niet gedaan? Doe dit dan zo spoedig mogelijk door een mailtje naar ws78.info@gmail.com te 
sturen met als onderwerp ‘Lustrum’. 
Vanuit de lustrumcommissie komt ook onderstaande oproep aan alle wandelaars. 
Zij zijn op zoek naar leuke wandelverhalen, anekdotes die jullie meegemaakt hebben tijdens een WS78 
wandeltocht. 
Willen jullie dat delen, laat het hen dan weten! Mogelijk kunnen zij het gebruiken. 
Zij ontvangen ze graag, kijken er naar uit!!  
De oproep met wandelgroeten komt van Willy Griffioen griffioenlam@hotmail.com en Nel 
Eisberg neleisberg@chello.nl 
 
Verder hebben we nu ook veel eerder in het jaar een ALV, op woensdag 26 april! Zet beide data, 22 april en 
26 april alvast in de agenda. Het is altijd fijn om elkaar te ontmoeten op deze momenten! Maar voordat het 
zover is hebben we eerst nog een aantal mooie wandeltochten te gaan! 
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Te beginnen op 7 januari in Dieren. Dit belooft een afwisselende tocht te worden 
door natuur en cultuur, door de polder, de bossen en 
zelfs 2 ‘bergen’. 
De volgende wandeltocht brengt ons in de omgeving 
van Zoetermeer. Zoetermeer roept bij mij de associatie 
op met kantoren en een stedelijk gebied, maar we 

lopen de Bentwoudtocht een natuur en recreatiegebied, waar we zoveel 
mogelijk over onverharde paden gaan. Ook nieuwsgierig naar wat deze regio de wandelaar te bieden 
heeft? Loop dan ook mee op 21 januari.  
Daarna wandelen we op 11 februari in Arnhem-Zuid, een wandeling langs de Neder-Rijn waarbij we naar 
Wageningen lopen aan beide kanten van de rivier. We maken 2 keer gebruik van een pontje, waarvan er 
één die dag special voor ons vaart. 

Op 25 februari starten we in Oss. Deze dag is er ook de mogelijkheid om te kiezen 
voor een route van 30 km. Dit geeft wandelaars die 40 nog te ver vinden, maar toch 
wat meer uitdaging dan 20 km willen een kans. Deze wandeling brengt ons door 
verschillende natuurgebieden en door heidegebieden met grote grazers. 
Daarna volgt op 11 maart de poldertocht in Woerden. Ook dit belooft een mooie 
wandeling te worden door het weide en veenlandschap rond Woerden. 

En dan als laatste op 22 april de lustrumtocht in Maarn, die hierboven al is benoemd.  
We hopen iedereen weer in de komende maanden te mogen begroeten. 

Maar eerst mooie feestdagen en een goede start van het nieuwe jaar! 
 

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn gemaakt door wandelaars. 
De foto’s uit Harderwijk, de winterse sfeer foto’s en de foto met de tafels komen van Patrick Veenhuis.  

De foto met de fietsers is in Dronten gemaakt door Bertus Meurs.  
De foto’s bij het stukje ‘Het komende half jaar’ zijn in deze volgorde gemaakt door Jan Lijendijk, Ineke Gerritsjans en Mitchell 

Perdon.  
De foto’s van de koffie/soeppost komen van Willy Timmermans. 

De foto van de banner is door Marcel Neeleman gemaakt. 
Meer foto’s bekijken? Kijk dan eens terug op de site bij de vorige tochten of op onze facebookpagina. 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

 


