WANDELSPORTVERENIGING
DE

LAATSTE

LOODJES

ZAANDAM
OPGERICHT 19 APRIL 1935
D L L – I N F O NR. 04 – 2010
BETREFT INFO VOOR DECEMBER 2010 – JANUARI – FEBRUARI 2011.

WERELDHAVENDAGEN ROTTERDAM
DLL - 5 SEPTEMBER

75 JAAR WANDELEND ACTIEF

OOK

IN

DLL-INFO 04-2010 – DECEMBER 2010 – JANUARI – FEBRUARI 2011

2011
Pagina 1

BESTUUR:
Rob Dekker,
Cees Moerbeek,
Margreet Groenendijk
Ed v.d. Hout,
Wouter Geerlings,
Hans van der Ham
Dick Koning

Voorzitter
Secretaris
Penningm.
Ledensecr.
Redactie
Webmaster
Algemeen

075-6425161
075-6421634
075-7727737
075-6425130
075-6175088
075-6310779
075-7714299

voorzitter@wsvdelaatsteloodjes.nl
info@wsvdelaatsteloodjes.nl
penningmeester@wsvdelaatsteloodjes.nl
ledensecretaris@wsvdelaatsteloodjes.nl
redactie-dll-info@wsvdelaatsteloodjes.nl
webmaster@wsvdelaatsteloodjes.nl
info@wsvdelaatsteloodjes.nl

Postgiro 9 0 5 2 4 8 t.n.v. W.S.V. De Laatste Loodjes te Zaandam
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACTUELE
W E B S I TE
www.wsvdelaatsteloodjes.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BESCHIKT U OVER EEN E-MAIL ADRES ???????
WIJZIGING VAN UW E-MAIL ADRES ????????
WILT U DIT DAN SVP DOORGEVEN AAN ED VAN DER HOUT ????
ledensecretaris@wsvdelaatsteloodjes.nl
Wij kunnen dan mededelingen, berichten, nieuwtjes, DLL-INFO heel snel naar u toezenden terwijl het
onze vereniging veel portokosten bespaart.
U ONTVANGT DE FOTO’S DAN IN KLEUR !!!! Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAN DE REDACTIE.
De tijd vliegt.
Beste mensen, deze keer even niet van de voorzitter zoals u ziet.
Mijn overgrootmoeder had een papegaai en één van zijn vaste zinnetjes was: “Lorre… Oei…
De tijd vliegt”. Dat klopte ook helemaal want op die momenten kreeg hij van mijn overgrootvader de
wekker naar zijn kop gesmeten omdat hij weer onophoudelijk zat te kakelen en daar tussendoor bijna
onopvallend schuttingwoorden (voor die tijd) er tussendoor gooide.
Daar moet ik nu aan denken zo tegen al weer het eind van het jaar. De tijd vliegt. Nog geen vijf
jaartjes geleden een vereniging die aan het eind van haar bestaan leek te zijn met amper 60 leden. Een
Algemene Ledenvergadering in buurthuis De Kolk met als één van de agendapunten het opheffen van
de wandelsportvereniging De Laatste Loodjes. Inmiddels weten bijna 700 leden dat dit doemscenario
dus niet doorgegaan is. Waar het toenmalige bestuur, onder meer ons erelid Henk van Bokhorst, al
lange tijd om had gevraagd, kwam er plotseling. Een verjongde aanvulling van het bestuur, heel
democratisch aangewezen met de mededeling: “Jij werkt niet meer, dus jij maakt deel uit van het
nieuwe bestuur”. Natuurlijk ging het een ietsje anders, maar toch…… nee zeggen was gevoelsmatig
“de boel in de steek laten”.
Met jeugdig elan, zo zestigplussers eigen, gingen we aan de slag en een “gouden greep” waren de
midweekse wandeltochten. Begonnen met ongeveer 30 mensen, zitten we nu op een gemiddelde van
zo’n 150 mensen per tocht. Uitschieters tot en zelfs over de 200!!!!!
Dit jaar de 8000ste en de 8500ste midweeksdeelnemer. U begrijpt dat ons bestuur dit een heel eervolle
taak vindt en heel “groos” is dat zij dit voor onze vereniging kan en mag doen. We hebben zeker een
bijzondere vereniging want heel veel horen we om ons heen klagen over gebrek aan vrijwilligers. Niet
dat wij er bosjes moeten afwijzen, maar zelden of nooit doen we vergeefs een beroep op mensen. Ook
hun enthousiasme is een stimulans om na dit geweldige jubileumjaar, 75 jaar, gewoon nog even een
poosje door te gaan naar de 100 jaar.
2010…. Wat een jaar. Een geweldig jaar, dank zij de jubileumcommissie die voor een geweldig feest
zorgde en vele extra activiteiten organiseerde en een ledental dat dicht bij de 700 komt.
Namens het hele bestuur dank ik alle leden, ook hen van wie wij helaas afscheid moeten nemen omdat
zij hun lidmaatschap om hen moverende redenen opzeggen, voor hun inbreng en deelname van “Onze
Loodjes”. Dank aan de Jubileumcommissie, vrijwilligers en sponsors en voor u allen:
EEN GEZOND, GELUKKIG EN SPORTIEF NIEUWJAAR.
Wouter Geerlings,

redactie-dll-info@wsvdelaatsteloodjes.nl
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LEDENNIEUWS.
Als nieuwe leden heten wij van harte welkom:
Uit Marken-Binnen:
Uit Wormer:

Uit Zaandam:

Uit Badhoevedorp:
Uit Amsterdam:
Uit Krommenie:
Uit West-Graftdijk:
Uit Assendelft:
Uit Wormerveer:
Uit Callantsoog:
Uit Westzaan:
Uit Haarlem:
Uit Heemskerk:
Uit Eenigenburg:
Uit Heiloo:
Uit Beverwijk:
Uit Koog a/d Zaan:
Uit Bergen:
Uit Alkmaar:
Uit Uitgeest:
Uit Oostzaan:

Arnold Scheepbouwer
Wil van Malsen, Ria Schoen, Martin van Druten,
Nel Holstvoogd, Nico Ortelee, Lia Ortelee, Henny de Leeuw,
Bettina Vleeshakker, Wim Knijn, Marijke Knijn-Nolte.
Ivy Amstelveen, Barbara Bauling, Henk van de Bergh,
Greet van de Bergh, Jeroen van de Bergh, Ingrid van Beek,
Henny Jansen, Pieter Schenk, Ronald Vleeshakker.
Marjo Groot.
Mia Linskens
Tiny Twaalfhoven, Ria Schaak-Berkhout, Manus Al.
Ed Broerse, Paula Broerse-Rijs.
Elly van Gelderen, Henny Schiphorst, Emmy Kroonenburg,
Astrid Plekker.
Jan Mulderij, Cor Hijne, René de Groot,
Erica Kuijper-Bunschoten.
Tinie Hoek, Loes Kuiper.
Marije Haarhuis-Oud.
Johan Hut.
Theo Peters, Joost Heijnen, Luuk Heijnen.
Roos Mercier.
Ben Bos, Ria Bos-v.d. Holst,
Ria van Domselaar, Cocky Holleman-Nuyens, José Vink,
Simon Sprangers, Marian Sprangers-Molenaar, Aat Hoorn.
Bep Kerkman, Gerlof Douma, Elly Timmer-Borstlap.
Nel Kleve-Swart.
Gerrit Kleijn.
Jeannette Robert.
Ans Woestenberg.
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Als nieuwe leden heten wij per 1-1-2011 van harte welkom:
Uit Heerhugowaard:
Uit Heiloo:
Uit Amstelveen:
Uit Amsterdam:
Uit Purmerend:
Uit Ursem:
Uit Dirkshorn:

Adrie de Vos, Anny de Vos.
Gre Ekkes-Schipper, Coby Hoff, Loes v.d. Velden.
Stefan Blijboom.
Loes Bruinning-Boxsem, Peter Bruinning, Marita Lugtenberg.
Joop Paverd.
Ineke van der Hoek.
Marian Molenaar.

Bedankt als lid per 1-1-2011:
De heren:

M.C. Kriger, Th. van Willigen, J. Tweebeeke, A. Stolp, C.J. Werkhoven,
K. Moesker., G.M. Neelen.

De dames:

J. Vonk, H.C. Kramer, M.J. Zaal-van Haastrecht, J.H. Zaaijer, D. van Willigen,
Y. Tweebeeke, A. Kramer, F. Kroone, E.L. Lans-Voskuyl, F.N. Selie,
C.G.J. Stolp, V.E. Werkhoven-Keukens, W.A.M. van Gelderen, A. Meyer,
M. Moesker, C. Sman, M. Dekker, H. Cordes-Brugman.

V E R J A A R D A G E N:
DECEMBER:
01
01
01
03
04
04
05
05
05
06
06
06
07
09
09
10
10
11
11
11

Trix Kuik
Cor Gerssen
Gerrie van der Weide
Cees Kroon
Anke Hooijschuur
Ronald van der Leek
Sandra Kruizinga
Bertus de Lange
Marike Langedijk
Alie Akse
Imelde van Diemen
Joop van Houts
Ineke Hendriks
Gerlof Douma
Gerben Wieringa
Thijs Boonstra
Afra van der Tas
Wim Goderie
Piet Hendriks
Henny Jansen

11
12
13
13
14
15
15
15
15
16
17
17
18
19
20
21
21
21
22
23
23

Tini Middelburg
Jan van Eig
Nel Smit-Al
Loes v.d. Velden
Johan Hut
Jenny Bron
Annie Lefering
Evelien Laros
Joan Velthuizen
Ina Kleijn
Cor Brasser
Marja Hooijschuur
Siem Hoogeboom
Hans van der Ham
Monique van Bokhorst
Ed Broerse
Jeanne Dijkman
Margret Kwantes
José Vink
Lenie Leeuwerink
Carla van Marle

25
25
25
25
26
26
26
28
28
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
31
31
31

Hendy Alderliefste
Ineke van Lienen
Edith van de Poll
Gerard Span
Wil Havik
Siem Veenman
Piet de Vries
Fred Burgers
Jose van der Hoeden
Ank Dekker
Ria van Hulten
Cees van Vliet
Barend Bleij
Iemie Coesel
John Leeninga
Mia Linskens
Ria Bos
Aafje Haasnoot
Hans van Ham
Yvonne Hartgers
Jo van der Laan
Tineke Pirovano

EEN ONS PRAKTIJK WEEGT ZWAARDER DAN EEN TON THEORIE.
WILLEN IS REEDS HALF OP WEG ZIJN.
WIE GEDULD HEEFT, HEEFT TIJD OM TE LEVEN EN TE LEREN.
JE HAASTEN HEEFT GEEN ZIN, JE MOET OP TIJD VERTREKKEN.
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JANUARI:
01
01
01
02
03
04
05
06
07
07
07
08
08
08
10
11

Goos van Gulik
Jo Meijer
Ria Zandbergen
Ineke Dekker
Truus Kruyver
Gerard Bontje
Dirk Molenaar
Netty van Ginkel
Netty Brandenburg
Dinie van Marle
Rob Visser
Kitty de Boer
Jaap Butter
Immy Rol
Hannie Kuiper
Loes Feenstra

12
13
13
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
22
22
24

Tine Douma
Jan van Ginkel
Freek Vredenburg
Ad Wilmont
Anneke de Boer
Bert Konijn
Mieke Cordes
Henk Klomp
Henk Alderliefste
Thea van Delft
Adri Kruithof
Angret Weijers-Floris
Liesbeth Bank
Margreet Heijnen
Wim Knijn
Mieke Verhagen
Cor Molenaars

25
25
25
27
27
28
28
29
29
29
29
29
29
29
30
31
31

Gerda Knijnsberg
William Stoop
Hanny Timmer
Piet Groot
Marlon van der Vliet
Yvonne Hoogeland
Roel Ofman
Loes Bruinning
Trees van Geilswijk
Martha Hijne
Rinnie Kerkhoven
Gre Lenior
Carla Monen
Marianne Renders
Joop Weijers
Gerard van Kleef
Marga Tichelaar

HOE GERECHTVAARDIGD ZE OOK ZIJN, HARDE WOORDEN BIJTEN ALTIJD.
FEBRUARI:
01
01
01
01
02
02
02
02
02
03
04
04
04
05
05
05
05
06
06

Theo Brandenburg
Anita Crok
Herman Gatersleben
Dick Weeda
Ina Kleef
Tini Neves
Aly Peter
Cor Prins
Ria Schaak
Maaike Pietersen
Hans Kornet
Ed Velthuizen
Beeuwkje Zaaijer
Gre EkkeS
Guda Huijboom
Theo Peters
Ab de Vries
Fred de Moes
Ron Schoen

06 Tiny van Vliet
07 Bep Kerkman
07 Ria de Metter
08 Laurens Kits
08 Ger Kunst
09 René de Groot
10 Wietske Mantel
13 Annie Rus
14 Paula Broerse
14 Miep de Groot
14 Marjon Naber
15 Marijke Visser
15 Corrie de Wit
17 Wout Geerlings
17 Ineke van der Hoek
17 Ria van Ham
17 Ingrid Kingma
19 Bruce de Rijk
20 Nel von Lehn
21 Bets de Boer

21
21
22
22
22
22
22
23
23
23
24
24
25
26
26
27
28
28
28

Vera Jonker
Hanneke Kempenaar
Marjan van Amstel
Hanna Arnold
Nel Burgers
Mw. Hoeve-Bok
Loes Kuiper
Gre Hille
Dirk Koning
Dinie Leeninga
Margreet Groenendijk
Jan Nooy
Coby Hoff
Joop van Egdom
Ineke de Ridder
Gre Scholte
Frida Dekker
Winny van der Linden
Janine Voskamp

VELE VRIENDEN ZIJN ALS EEN SCHADUW, JE ZIET ZE ALLEEN ALS DE ZON SCHIJNT.
WEINIG VRIENDEN ZIJN ALS DE ZON ZELF, ZE VERSCHIJNEN ALS HET DONKER IS.
HET LEVEN IS NET EEN GANZENBORD, JE KUNT STEEDS
OPNIEUW BEGINNEN, BEHALVE ALS JE IN DE PUT BLIJFT ZITTEN
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ZIEKENBOEG.
Zoals wij in de voorgaande DLL-INFO al berichtten, zit ons lid Erwin Kool behoorlijk in de
lappenmand. Erwin heeft meerdere hernia’s in zijn lijf en moet geopereerd worden maar het is een
operatie die beslist niet zonder risico is. Een moeilijke beslissing dus. Na 4 augustus, toen de
“Westzijderveld bij avond” langs de woning van Erwin, Bianca en Larissa kwam, zag hij onze
wandelaars met lede ogen gaan. Hoe graag had hij met zijn gezin ook Lekker meegelopen!!!
In september weer naar Den Haag voor diverse onderzoeken. Eind oktober de beslissing genomen zich
te laten opereren. Hij verwacht de oproep binnen ongeveer 6 weken. Voor de operatie moet men 3
teams bij elkaar hebben! Erwin, namens het gehele bestuur en zeker ook namens alle leden, wensen
we jou en je gezin het aller-allerbeste toe en we hopen echt dat jullie in het nieuwe jaar weer van de
partij zijn. Een berichtje aan Erwin is altijd welkom. e.kool2@upcmail.nl
Onze Ans Deumer is geopereerd aan een hartklep en is op 9 november weer uit het ziekenhuis thuis
gekomen. 19 november naar het ziekenhuis voor controle en dan rustig aan weer helemaal herstellen,
zodat ze weer spoedig van de wandelpartij kan zijn. ANS, VAN HARTE BETERSCHAP. Een
berichtje aan w.deumer@kpnplanet.nl is altijd welkom.
Onze Rob Dekker sukkelt al langere tijd met rugpijn en ook zijn lieverd Ank Dekker is letterlijk
gehandicapt want zij is aan haar hand geopereerd.
Mogelijk zijn er nog meer mensen die momenteel iets minder gezond zijn maar daarvan hebben wij
geen informatie. In ieder geval aan alle zieken een spoedig hestel toegewenst.
Bent u ziek of weet u iemand die langere tijd ziek is en u geeft het ons door, dan vermelden wij dit in
onze rubriek.
LEDEN IN HET NIEUWS. (juli t/m oktober 2010)
We hebben de afgelopen maanden weer veel leden om de meest uiteenlopende zaken en soms ook heel
verrassende zaken in de plaatselijke media kunnen aantreffen.
Het Dagblad Zaanstreek van 28 juli besteedt op de ‘Stad en Streek pagina’ een halve pagina
aandacht aan foto’s van Zaanse sportkampioenen. Naast de kano- en wandelsport beoefent PIET
AAFJES uit Wormer niet onaardig de biljartsport. Hij sloot dan ook het seizoen 2009/2010 af als
biljartkampioen van Oostknollendam en omstreken. De daaraan verbonden bokaal had al aardig wat
weg van de world-cup. Ook de Zaankanter van 25 augustus maakte melding van deze wereldprestatie.
In de rubriek ‘Allemensen’ van het Dagblad Zaanstreek van 6 augustus wordt melding
gemaakt van het feit, dat elke Zaanse buurt vroeger een eigen voetbalelftal had. Nu ondenkbaar, toen
de gewoonste zaak van de wereld. Op de foto het buurtelftal van de D.Doniastraat rond 1950 met
uiterst links GERRIT VAN DER WEIDE uit Zaandam.
In het Noord-Hollands Dagblad van 7 augustus verschijnt een ingezonden brief van COR
BRASSER. Deze wakkere knaap uit Krommenie ergert zich aan een stel vakantiegangers, dat voor
hun terugreis uit Spanje vroegtijdig gewekt had moeten worden. Dat was dus niet gebeurd waarop het
stel kennelijk de reisorganisatie aansprakelijk had gesteld voor het missen van het vliegtuig. Cor
verwijst vervolgens naar zijn ‘wekschema’ tijdens Nijmegen waarbij hij eenmaal om kwart over twee
en drie keer om kwart voor drie gewekt werd door zijn reiswekkertje. Cor heeft een geweldige tip voor
deze gasten en verwijst naar zijn wekkertje.
“Al krassend een Fiat 500 rijker”. Deze tekst plaatst het Dagblad Zaanstreek van 14 augustus
onder de foto met daarop het zeer verheugde echtpaar KRIJN en AAFJE HAASNOOT uit
Assendelft. Aafje had boodschappen gedaan bij de Vomar en bij het afrekenen bij de kassa een kraslot
ontvangen. En laat daar nou net de auto op tevoorschijn komen. Op de foto overhandigt de Vomarbedrijfsleider hen symbolisch de auto.
“Ik ben een amateur-matroos”. Met deze kop opent de Zaanstreek op Zondag van 15 augustus
een artikel over de grootste hobby van HANS SLOB uit Wormerveer. Hans is al 22 jaar gefascineerd
door cruisezeilen. In zijn huis zijn maar liefst 14 zeevaardigheid-certificaten het bewijs dat Hans graag
aan boord meehelpt. Met ‘De Eendracht’, wat Hans zelf het mooiste zeiljacht vindt, gaat hij in
november een reis maken van Las Palmas naar Paramaribo.
“Altijd op zoek naar nieuwe paden”, luidt de kop van een paginavullend interview met onze
secretaris CEES MOERBEEK uit Wormer, in de zaterdagbijlage ‘Vrij’ van het Noord-Hollands
Dagblad van 21 augustus. Eén van zijn belangrijkste taken is het uitzetten van wandelroutes.
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En daar gaat flink wat wandelen en ontdekken maar vooral veel tijd aan vooraf. Maar dat zal niemand
van ons verbazen al begint men het intussen wel heel gewoon te vinden.
In de rubriek ’25 jaar geleden’ van het Dagblad Zaanstreek van 24 augustus treffen wij zowaar
een foto van het echtpaar DICK en RIA VAN DIJK uit Wormer. Dick tekende in 1982 als
werktuigbouwkundige een 3-jarig contract bij de Stichting Nederlandse Vrijwilligers. Hij ging als
ontwikkelingswerker met Ria en twee zoons naar Peru en hielp mee bij de reorganisatie van een
steenfabriek.
De sponsoractie van YVONNE VAN SOEST en RIA KEE ten behoeve van de Ronnie Tober
Foundation heeft in 2010 het lieve sommetje van € 5.800,00 opgeleverd. Zoals bekend steunt de
Stichting mensen met een verstandelijke en lichamelijke beperking. De “Zaanstreek op Zondag” van
29 augustus stelden Yvonne en Ria in de gelegenheid alle donateurs van harte te bedanken. Daar
sluiten wij ons van harte bij aan.
In de Zaankanter van 8 september presenteert de Stichting Evenementencommissie Wormer
haar jaarprogramma 2010/2011 voor zondagmiddagconcerten in de Maria Magdalenakerk in Wormer.
Op de foto de vier actieve commissieleden onder wie GEERIE BUTTER uit Wormer.
Tien jaar na het album ‘Tussen ’t Leven en de Bleeke Dood’ hebben vier Zaandijkse vrouwen
een nieuw fotoboek samengesteld van alle bewoners van de Zaandijkse Lagedijk. Eén van de vier
bedenkers is MIEKE CORDES, uiteraard ook woonachtig aan diezelfde Lagedijk. Afgelopen
voorjaar zijn de dames met dit ‘supermegaproject’ van start gegaan en sinds die tijd zijn er 110
bewoners en evenzoveel panden aan de Lagedijk op de foto gegaan.
In het Dagblad Zaanstreek van 27 september wordt melding gemaakt van een zeer geslaagde
presentatie van het fotoalbum in het “Kreatief Pakhuis” aan de Lagedijk.
Onder de noemer ‘Samen-Uit-Salon’ staat ook dit seizoen in het Zaantheater een gastvrouw
klaar om degene die zich daarvoor aanmeldt, op te vangen bij binnenkomst, gezellig een kopje koffie
te drinken en samen de voorstelling te zien. De Zaankanter van 29 september meldt dat RIA KEE uit
Krommenie uw gastvrouw zou kunnen zijn.
NHD Zomertoer 2010
Het Noord-Hollands Dagblad heeft haar abonnees in de maand augustus letterlijk en figuurlijk warm
laten lopen voor de NHD Zomertoer 2010. Twee weken lang worden de lezers dagelijks op de hoogte
gehouden van opnieuw een nieuwe wandeling. Van Den Helder via Wieringen, Schagen, Nieuwe
Niedorp, Enkhuizen, Hoorn, Alkmaar, Heerhugowaard, Beverwijk, Zaandam en Purmerend. Dat er
ook leden van De Laatste Loodjes aan dit wandelfestijn deel nemen, moge duidelijk zijn. In de
voorbeschouwing van 31 juli merken wij op dat JAN DE RIDDER uit Krommenie niet alleen
meewandelt maar ook nog de routes in Zaandam en Purmerend heeft uitgezet. Die naam moeten we
dus voor de toekomst van de DLL goed onthouden!
Diezelfde JAN vinden we terug in het verslag van de tocht in Enkhuizen. Op de foto met zijn FEMIA,
rug aan rug uitrustend in het gras.
Ook MARTIEN HAVIK uit Krommenie geniet dubbel.
Hij is een vaste zomertoerder en valt op door zijn bescheidenheid.
Maar tóch valt hij op! Honderd tot tweehonderd foto’s voor de
dagelijkse vijftien luttele kilometers zijn helemaal niks. Onder
de kop “Laatste Loodjes: altijd en nooit” praat Martien het
honderd uit over zijn bijdrage aan de jubileumviering van de
75-jarige DLL. Martien vindt onze club een boeiende vereniging.
Vijf jaar geleden op sterven na dood, maar nu met meer dan
650 leden een florissante toekomst. Alleen binnen de gemeentegrens van Heerhugowaard lukte het Martien niet om de opvallende
bloei te verklaren. Overigens wel een uitstekend stuk propaganda!
De door JAN DE RIDDER uitgezette route in Zaandam lijkt verdacht veel op het Rondje
Haven van begin april. Op de dag dat heel Nederland langs het Noordzeekanaal de Sail-In parade
volgt, lopen 127 zomertoerders door de ‘achtertuin van Jan’, zoals het NHD Zaandam benoemt. Op de
foto in het droogdok van de “Scheepswerf Vooruit” vinden we tussen het hele gezelschap toch nog
JAN en FEMIA!
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Als sluitstuk van de Zomertoer 2010 wordt op de Purmerend Route in de Beemster een foto
gemaakt van negentien deelnemers die alle elf etappes hebben meegelopen. Daaronder bevinden zich
MARTIEN en NELLEKE HAVIK, die na afloop op de Koemarkt een medaille krijgen omgehangen
als dank voor het aangenaam verpozen.
Op donderdag 7 oktober gaat de Zomertoer nog even op herhaling. Al wordt er maar een
beetje gewandeld door de tachtig wandelaars tijdens het bezoek aan de krant. Het gaat nu om
prijsuitreikingen voor gemaakte foto’s tijdens de Toer. En een rondleiding. De foto van MARTIEN
HAVIK viel niet in de prijzen maar werd wel pontificaal afgedrukt boven het verslag in de krant van 8
oktober. Op die foto JAN DE RIDDER, zittend op een vlonder met zijn rug naar het water als
‘voorganger’ voor de wandelaars voor hem.
En tot slot zien wij in het Dagblad Zaanstreek van 21 oktober een foto van de zojuist van zijn
tweede knieoperatie herstelde RON SMAN uit Zaandijk. En dat allemaal ter gelegenheid van het 125jarig jubileum van Duyvis Wiener (voorheen Machinefabriek P.M. Duyvis uit Koog aan de Zaan).
Ron zit mede in de stichting die een Open Dag organiseert voor iedereen die de fabriek van binnen wil
zien.

VAN DE PENNINGMEESTER.

C O N T R I B U T I E 2 0 1 1.

In de Algemene Ledenvergadering van maart 2010 is door de aanwezige leden ingestemd met het
voorstel van het bestuur om de contributie voor het hele jaar 2011 te handhaven op….
Jawel
€ 10,-- totaal!!!! Voor het HELE jaar. (Juniorleden € 5,--)
Ik wil u dan ook verzoeken dit bedrag over te maken naar ons rekeningnummer
t.n.v. Wandelsportvereniging De Laatste Loodjes, Zaandam,
onder vermelding van uw naam.

905248

Nu zult u denken we zitten nog volop in 2010 en dan al “zeuren” over de contributie van het volgende
jaar ??? Ik leg het u graag uit en vraag om uw begrip en medewerking.
Als vereniging moeten wij al in november onze vaste afdracht per lid voldoen aan de NWB voor het
daaropvolgende jaar. Dit is nodig om op tijd alle wandelpassen aan te kunnen maken die later weer
aan u worden uitgereikt. Als een lid dus niet betaalt of pas na oktober het lidmaatschap opzegt, betaalt
onze vereniging WEL voor dat lid aan de NWB maar ontvangt GEEN inkomsten van dat lid.
We zijn doende met het regelen van automatische betaling van de contributie. Dit voorkomt veel
“nalopen” en herhaald “Herinneren” en is voor onze DLL voordeliger en uiteindelijk komt het u als lid
ook weer ten goede. Hier zijn wij nog mee bezig, maar dit geldt nog niet voor 2011.
Het opzeggen van het lidmaatschap voor 2012 dient u voor 1 november 2011 door te geven, anders
wordt u geacht lid te blijven en natuurlijk hopen wij dat graag.
Succes en groetjes, Margreet Groenendijk, penningmeester.
penningmeester@wsvdelaatsteloodjes.nl
VAN DE JUBILEUMCOMMISSIE.
Beste DLL-vrienden en vriendinnen,
Als jubileumcommissie hebben we een druk maar heerlijk jaar (bijna) achter de rug.
Wij hebben diverse activiteiten voorbereid en georganiseerd en kregen van het bestuur veel vrijheid
van handelen. Natuurlijk was er regelmatig overleg maar dat verliep allemaal in goede harmonie en
geschilpunten werden door praten uit de wereld geholpen. De feestavond in La Breche voor het 75
jarig bestaan van onze vereniging spande wat ons betreft wel de kroon.
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Ook het samenstellen van het prachtige Jubileumboek was een beste klus. We hebben het met plezier
gedaan en de positieve reacties die we van vele leden kregen vergrootten dit plezier.
We kijken er met trots en genoegen op terug en we hebben het met z’n allen geklaard, ieder met de
inbreng en inzet van zijn of haar eigen kwaliteiten, vaardigheden, kennis, enthousiasme, etc.
Onze laatste “klus” voor dit jubileumjaar is de

Kerstlichtjes avondwandeling.
Op woensdag 22 december tussen 18.30 uur en 19.00 uur hopen wij op een overvol gebouw van
het tamboer en muziekkorps “SIMSON’ aan de Wezelstraat 15, 1541 LZ, in Koog aan de Zaan.
((150 meter vanaf NS station Zaandijk).
Als u op tijd bent is er nog gelegenheid om een kopje koffie of thee te drinken.
De bedoeling is dat we om 19.00 uur starten.
Onderweg, al wandelend langs de prachtig verlichte route en mooie etalages wordt u ook nog
getrakteerd op warme chocolademelk want op 22 december zal het vermoedelijk geen zomerse
temperatuur zijn.
Na terugkomst in het verenigingsgebouw, na een rustige wandeling van slechts 7 ½ KM,
is er gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje nog even lekker na te genieten en
vooral na te praten over een jubileumjaar dat er zijn mocht.
LET WEL!!!!! Deze Kerstlichtjestocht is GEHEEL GRATIS en alleen voor LEDEN.
Mensen die wel willen meelopen maar (nog) geen lid zijn mogen dat natuurlijk doen, maar wij hopen
dan wel dat zij zich ter plaatse aanmelden als lid voor 2011
(jaarcontributiebedrag € 10,--)
De jubileumcommissie wenst u alvast prettige feestdagen en een gezond wandelend 2011.
Namens de jubileumcommissie
Henk en Tineke Pirovano
Anke Hooijschuur
Stan Schouwstra
Sonja Rothuizen
Frans Schouwenaar
Martien Havik

ASSISTENTIE VERKEERSREGELAARS
GEVRAAGD ! ! ! ! ! ! !
Met name voor de Avondvierdaagse 2011
We zijn er wel wat vroeg mee maar beter te vroeg dan
te laat. Begin 2010 hebben we een oproep gedaan
voor vrijwilligers die zich tijdens de Avondvierdaagse
willen inzetten als verkeersregelaar.
Gelukkig kregen we daarop van diverse leden een positieve reactie zodat we meenden tijden de A4D2010 over een flinke ploeg te kunnen beschikken. De praktijk bleek helaas anders te gaan. De door ons
geplande cursus, welke jaarlijks door de Politie Zaanstreek-Waterland verplicht wordt georganiseerd,
kon wegens een communicatiestoring tussen Gemeente Zaanstad en Politie niet door gaan.
Verkeersregelaars in spe moesten nu controleposten ‘bemannen’ en op de gediplomeerde verkeersregelaars die we nog tot onze beschikking hadden, moest opnieuw roofbouw (dubbele diensten op één
avond) gepleegd worden.
U begrijpt dat een ieder die ons voor de Avondvierdaagse 2011 uit de nood wil helpen, meer dan
welkom is op de eerstvolgende ‘Instructie Verkeersregelaar’.
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Deze instructie zal worden gehouden op maandag 17 januari 2011 in het BWZ Gebouw aan de
Pinkstraat 14 te Koog aan de Zaan. Aanvang 19.30 uur. Duur ongeveer 1 uur.
Aanvullend kunnen we nog vermelden dat de medewerkers meestal één week later gezamenlijk, maar
dat gaat dan in overleg, aan de wandel gaan en zo evengoed hun ‘kruisje’ halen. Altijd heel gezellig en
na afloop van de vierde avond nog even nazitten bij “Simson” met een hapje en een drankje.
Graag aanmelden bij Cees Moerbeek 075-6421634.
VERSLAGEN GEHOUDEN DLL-TOCHTEN:
WESTZIJDERVELD BIJ AVOND. 4 augsutus.
De hele familie Kool nam het defilé af.
Woensdag 4 augustus 2010, tijdstip rond het middaguur. Een fikse regenbui, een wolkbreuk gelijk, zet
de straat binnen de kortste keren blank. We moeten vanavond wél aan de wandel. Er pakken zich nóg
meer donkere wolken samen, maar nu boven mijn hoofd. Op 9 juni hadden we ook al zo iets
dramatisch meegemaakt in Assendelft.
Het zou nou toch niet weer?
Naarmate de middag vordert, hoe droger het
wordt. En als we om 19.00 uur worden
weggepraat door Rob gaan er nog 112
personen op pad. Droog en met het zonnetje
erbij. We lopen parallel aan de spoorlijn en
steken de Mallegatsloot over. Even verderop
ziet Cees zijn doel bereikt door de route over
een wel héél smal bruggetje te leiden. Eerst
over een grasveld en vervolgens in de
ganzenpas er overheen. Op dat moment laat
de zon ons definitief in de steek en begint het
te spetteren. Niet zoveel om over naar huis te
schrijven maar als we eenmaal de rotonde op de hoek Guisweg - Westerkoogweg hebben bereikt,
breekt de hel los. Net zo’n bui als vanmiddag rond 12 uur. Leuk is anders, maar gelukkig is het viaduct
nabij. Daar kunnen we even schuilen. De bui duurt niet lang maar heeft ondertussen wel voor een nat
pak gezorgd. Het is al weer een poosje droog als we ons om kwart voor negen bij Simson afmelden.
Heel prettig was de belangstelling van Erwin Kool en zijn dochter Larissa. Erwin kwakkelt, zoals u
hebt kunnen lezen in de DLL Info 03-2010, met lichamelijke ongemakken en kan voorlopig niet
wandelen. Larissa wil wel, maar is solidair met haar pa. Maar met het uitdelen van de
parkoersbeschrijvingen hadden zij geen enkele moeite. Toen vervolgens de wandelaars tegen het einde
van de tocht nog langs zijn huis kwamen, stond de hele familie Kool achter het raam het defilé af te
nemen.
TUSSENDOORTJE ZAANDAM – DEN ILP. 11 augustus.
Woensdag 11 augustus was het alweer tijd voor het vierde tussendoortje van het jaar. Dit keer gingen
we van Zaandam via Het Twiske naar Den Ilp. Onder ideale omstandigheden gingen we om 10 uur, na
een kort praatje van Cees, met 30 wandelaars en een hondje vanuit buurtcentrum De Poelenburcht aan
het Weerpad weer op pad voor een tocht die ongeveer 20 kilometer zou zijn.
Via de Kerkstraat bereikten we het centrum van Oostzaan vanwaar we doorgingen naar het
bezoekerscentrum van Het Twiske om de rode route te volgen.
Over verharde paden, graspaden, bosweggetjes en klimmend en klauterend over hekjes, bereikten we
Den Ilp waar we de lunch konden gebruiken in het Dorpshuis De Wije Ilp. We hebben dan 13,1
kilometer afgelegd.
Na de lunch zoeken we Het Twiske weer op om onze wandeling te vervolgen. Via de diverse paden en
paadjes bereiken we na 9,7 kilometer weer het centrum van Oostzaan waar we, omdat De
Poelenburcht ’s middags was gesloten, bij Café-restaurant “Borrelz” nog even konden napraten over
de geweldig mooie tocht die Cees weer voor ons in petto had. Cees, namens alle wandelaars
“BEDANKT”. Het wordt tijd om naar huis te gaan dus lopen we verder naar De Poelenburcht.
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Daar staan onze fietsen of auto’s. We hebben dan totaal 22,4 kilometer gelopen in een tijd van 4 uur en
twee minuten met een gemiddelde wandelsnelheid van 5,5 k/u.
Een beetje historie.
Rond Oostzaan, Den Ilp en Landsmeer is door
de eeuwen heen turf gewonnen. Het bleef hier bij
wilde, kleinschalige vervening. Nadat het hoogveen
was opgeraakt ging men het laagveen met
zogenaamde trekbeugels opbaggeren. Het veen werd
vervolgens op smalle stroken land uitgelegd, gedroogd
en in dikke turven gesneden. Zo ontstond een
landschap met legakkers en petgaten; ‘dellen’ in het
Oostzaans geheten. Met een brakwatervegetatie en een
grote vogelrijkdom.
In 1960 werd in de omgeving een diepe zandplas
uitgebaggerd. Men had veel zand nodig voor de aanleg van het Coentunneltracé en dat zand werd
gevonden onder het veen en de klei van Het Twiske. Door de zandwinning ontstond er een grote plas:
de Stooterplas. Die plas kwam goed van pas. Begin jaren ’60 was er namelijk veel vraag naar
recreatieruimte bij de grote steden. Besloten werd Het Twiske in te richten voor verschillende soorten
recreatie. In 1972 is met de aanleg begonnen. Het riviertje De Twiske werd opnieuw gegraven en het
wateroppervlak van het gebied uitgebreid tot 200 hectare. Zo ontstond Het Twiske als recreatiegebied.
Den Ilp was de woonplaats van Anton Heyboer en zijn bruiden.
Willem Deumer
SAIL AMSTERDAM ROUTE. 17 augustus.
Dinsdag 17 augustus was het weer zover, een midweekse wandeling van onze onvolprezen
wandelvereniging “De Laatste Loodjes”. Het weer was niet al te best, echt een herfstachtige zomerdag
met af en toe een vieze regen en veel wind. Ondanks het mindere weer kwamen toch nog 99
wandelaars naar de start in het Buurtcentrum A3 in Assendelft. Voor we vertrokken werd eerst de
8000ste deelnemer van de midweekse wandelingen in de bloemetjes gezet, vergezeld gaande met
een zoen van de voorzitter. Dit was “Ridder”
Gerard Leeuwerink.
Klokslag 10.00 uur vertrokken we om via de
Dorpsstraat, Rosa Manuspad, Veenpolderdijk,
Zaandammerdijk, Nauerna de kanaaldijk op
waar we ‘bukkend’ onder de brug door moesten.
De deskundigen onder de wandelaars waren
het niet eens of de brug nu te laag was of het
pad te hoog, maar bukken moesten we. Na de
brug ca. 2 km over de grasdijk langs het Noordzeekanaal met een stevige wind tegen, in de
hoop al wat boten van Sail te zien maar helaas
slechts ééntje zagen we. Na de pont van Buitenhuizen nog 800 meter over een grindpad.
Daarna door een greppel en de provinciale weg
oversteken om na een stukje Kanaalweg de Dorpsstraat in Assendelft weer te bereiken. Na ca. 3,8
kilometer bereikten we het Buurtcentrum A3 waar we na 11 kilometer wandelen konden genieten van
een lekker bakkie koffie/thee. Ondanks het mindere weer toch weer een geslaagde wandeling
waarvoor we Cees weer hartelijk dank zeggen.
Willem Deumer.
GEEF UITING AAN JE VERDRIET EN HET WORDT ZACHTER,
GEEF UTING AAN JE VREUGD EN HET WORDT INTENSER.
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2E KALVERPOLDERTOCHT 21 augustus.
Op zaterdag 21 augustus organiseerde onze wandelvereniging ‘De Laatste Loodjes’ in samenwerking
met de ‘Stichting Kalverpolder’, voor de Lionsclub Zaanstreek, de 2e Kalverpolder (international)
wandeltocht.
Na een welkomstwoord van de voorzitter, Rob Dekker, gingen de eerste wandelaars, van de totaal 505
deelnemers, vanuit Evean Zorgcentrum Guisveld op pad. Wij gingen voor de 25 kilometer. Het weer
was uitstekend, maar al spoedig kwamen er donkere wolken vanuit het noorden opzetten, die niet veel
goeds voorspelden. Wij vreesden met grote vrezen! Maar gelukkig keerde het tij en werd de
bewolking lichter en bleef het de hele dag droog. Na enige tijd kwamen we op de Lagedijk, het oudste
deel van Zaandijk en dit is beschermd dorpsgezicht. Hier vindt het gehele weekend een folkloristische
Braderie plaats. Na de Lagedijk rechtsaf de Julianabrug over, die vorig jaar, geplaagd door
kinderziektes na de opening, het vertikte om naar beneden te gaan zodat we met z’n allen met bootjes
de Zaan werden overgezet. Verder langs het Zaans Museum om via een toegangshekje een natuurpad
door de Kalverpolder te volgen. Links van ons zagen we achtereenvolgens de in restauratie staande
molen ‘De Huisman’ Paltrokmolen ‘De Gekroonde Poelenburg, verfmolen De Kat’, oliemolen ‘De
Zoeker, de nieuwste aanwinst, sinds 2 jaar, van de Zaanse Schans de houtzaagmolen ‘Het Jonge
Schaap’, de romp van molen ‘De Os’, de wipmolen ‘Het Klaverblad’ en de oliemolen ‘De Bonte Hen’.
De eerste controle en verzorgingspost was bij
de ‘Stichting Kalverpolder’. Vandaar gingen
we verder over de Kalverringdijk de Enge
Wormer en het Kerkepad naar de volgende
verzorgingspost, IJsvereniging ‘Nova Zembla’
in Wormer. Hier mochten we de koffie en thee
en ons meegebracht brood in de
‘directiekamer’ nuttigen. We kwamen in
gesprek met de voorzitter van de ‘Nova
Zembla’ Jan Tuinman, wiens vader jaren
geleden lid was van D.L.L. Na de koffie
verder door het rustige dorpje Wormer, langs
het kanohuis ‘De Zwetplassers’, bekend van
eerdere wandeltochten, naar de Poelboerderij
(afgelegde afstand ± 10 km) voor een sanitaire stop. Omdat er geen stempel beschikbaar was en we
net koffie hadden gedronken bij ‘Nova Zembla’ snel weer verder door het begrazingsgebied ‘De
Trickel’, over de Prins Clausbrug, richting volgende stop. Dat was bij de SBB werkschuur Guisveld
waar we onze overgebleven boterhammen naar binnen werkten, vergezeld gaande met een lekkere
beker thee of sinas. Nadat alles tot de laatste kruimel en druppel was verorberd begonnen we aan de
laatste etappe waarbij we langs het talud van de A8 het Riettoppad, een nieuw natuurpad van ca. 1 km,
volgden. Door Westzaan richting Westdijk waar we na 25 kilometer weer bij Evean Guisveld
arriveerden. Het einde van een mooie wandeltocht waarvoor we Cees en zijn assistenten Fokke, Thea,
Norrie, Henny en Olga, achter de tafels, onze hartelijke dank
Ook onze dank aan de Lionsclub Zaanstreek die mede deze wandeltocht mogelijk heeft gemaakt.
Ondertussen had Rob niet stilgezeten, hij had weer 12 nieuwe leden ingeschreven zodat we nu boven
de 650 leden zitten. Zullen we de 700 halen voor het nieuwe jaar?
De wandeltocht werd internationaal door de deelname van twee wandelaars uit het Belgische
Oosteeklo. Verder liepen er wandelaars uit Beuningen, Middelburg (2), Workum (2), en Vlissingen
mee. Tevens de verenigingen de Natuurstappers met 10 deelnemers en de Haringstadters uit
Enkhuizen met 24 deelnemers.
Bij de auto hadden we een aardige ontmoeting met een bewoner van het Guisveld, dhr. H.W.M.
Sisterman die ons een herinneringslepeltje liet zien van een nachttocht van 60 km in 1950,
georganiseerd door De Laatste Loodjes. In zijn jonge jaren had hij vele tochten gelopen van D.L.L.
waaraan hij mooie herinneringen heeft. Een leuk slot van een mooie wandeldag.
Willem Deumer
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RONDJE STIEROP 1 september.
Een schitterende zonsondergang tot besluit
Uiteindelijk is het ons dan tóch nog gelukt. Een fraaie zomeravond om te wandelen en een schitterende
zonsondergang rond half negen. Maar liefst 120 deelnemers aan het Rondje Stierop waren hiervan
getuige op woensdagavond 1 september j.l. En dit aantal was van de vijf avondwandelingen van dit
jaar wel een record.
De startgelegenheid in het Dorpshuis ‘De Horn’ in Krommeniedijk was perfect. De twee dames achter
de bar konden de drukte vooraf goed aan. Alleen de deelnemers die de reis naar Krommeniedijk per
auto maakten, moesten maar zien waar zij hun voertuig aan de kant konden parkeren. Maar waar een
wil is, is een weg, ook al mag je daar bij het Fort niet het dorp inrijden (Schagen en Hoofddorp).
In Krommeniedijk zelf hadden de dorpelingen hun slingers en vlaggen al opgehangen als
voorbereiding op de jaarlijkse feestweek van 4 tot en met 12 september. Wij wandelaars ervoeren dat
echter als een warm welkom! En de avond kon al helemaal niet meer stuk toen de deelnemers bij
terugkomst in het dorpshuis werden getrakteerd op de klanken van onder andere ‘De Amsterdamse
Grachten’ uit de kelen van het plaatselijke gemengd zangkoor.
Wormer leverde dit keer met 30 personen (=25%) de meeste deelnemers, gevolgd door Zaandam met
23 en Krommenie met 20. Opvallend was toch weer het aantal nieuwelingen (20), ook wel
eerstelingen genoemd. Hopelijk zijn deze mensen aan hun trekken gekomen en kunnen wij die
binnenkort als nieuw lid verwelkomen.
Over nieuwe leden gesproken. De vereniging blijft maar groeien. We zijn in ieder geval de 650
gepasseerd maar in verband met de vakantie van Ed, onze ledenadministrateur, kan het juiste aantal
niet vastgesteld worden.
WERELDHAVENTOCHT ROTTERDAM 5 september.
Hallo beste DLL-ers,
Op zondag 5 september gingen we met een volle bus (ruim 60 mensen) naar de wereldhaventocht in
Rotterdam. Onze voorzitter Rob had een en ander een poosje geleden geregeld en achteraf gezien
hadden we misschien nog wel een bus mogen huren.
Omstreeks 8 uur stapten we in de bus en om half 10 gingen we van start bij de organiserende
speeltuinvereniging in Rotterdam. Het was mooi wandelweer en we genoten volop van wat Rotterdam
ons te bieden had. We hadden een goede
routebeschrijving maar die hadden we
niet nodig want er was heel goed gepijld.
Op de Maas en aan de Maasoevers waren
diverse activiteiten. Boten van de havendiensten, waterpolitie, brandweerdemonstraties, helicopter-reddingsacties, rondvaarten, hopperzuigers, enorm grote
binnenschepen, het marineschip Johan
de Wit, alles was te bezichtigen. We
hebben ervan genoten. Het was er druk
en gezellig en natuurlijk hadden we
geluk met het mooie zonnige weer. Er
was zoveel te zien langs de route, die
ook langs heel veel mooie plekjes ging.
De busreis met de firma Hellingman en chauffeur (chauffeuse ?) Elly Borst, was weer prima.
Deze wandeltocht is zeker voor herhaling vatbaar want Rotterdam heeft veel moois te bieden. We
wandelden langs mooie parken en veel langs het water en de havens en ook langs de blokwoningen in
de wijk Blaak, de Kop van Zuid en het hoogste gebouw van Nederland en natuurlijk de Euromast.
Als deze tocht in 2011 weer op het programma staat zullen we amper genoeg hebben aan twee bussen.
Tini Neves en Thea van Delft.
GEBREK AAN BEHEERSING IS DE WEG NAAR DE ONDERGANG
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JUBILEUM-KNOBBELTOCHT 11 september.
De jubileumcommissie heeft deze fantastische tocht uitgezet en het blijkt: Het mooie weer komt ze toe
voor deze moeite. Wij ervaren dat de wandeling van ongeveer 7,5 km ons veel verrassingen en vooral
leerzaams geeft. Wij weten nu weer dat Zaanstad vanaf 1974 bestaat, na het opheffen van 7
afzonderlijke gemeenten. Tijdens deze prachtige zonnige dag komen wij na de start al snel in een
gedeelte waar wij nooit eerder zijn geweest. Vervolgens moeten wij steeds goed opletten, want wij
kunnen antwoord geven op 35 vragen, waarmee prachtige prijzen zijn te winnen. Een boerboele is een
Zuidafrikaanse hond, dat was af te leiden aan de toevoeging: Als die hond kom, gaan lê plat op de
grond en wag vir hulp. Dit taaltje begrijpen wij wel door de gesprekken met onze Zuidafrikaanse
schoonzus. Bij de beeldentuin werden wij geholpen door het Museumweekend. Hierdoor lazen wij dat
de 4 beelden Morgen, Middag, Avond en Nacht symboliseren. De Griekse God Bacchus is omringd
met flessen wijn en glazen.
Even een discussie over het hotel aan de Lagedijk. Het hotel heet de 5 broers, maar bij navraag blijkt
het dat er helemaal geen broers wonen. Is het soms een strikvraag? De Julianabrug leert ons dat deze
“De Betonprijs” heeft gewonnen in 2009. Gewoonlijk let men niet op deze bijzonderheden, maar het is
goed dat wij hierop opmerkzaam gemaakt worden. Bij de Zaansche Schans, waar wij dikwijls komen,
zorgen de uitsteeksels op de nok van de daken voor enig navragen en gepuzzel, want je denkt dan
“hoe is het ook alweer”. Gelukkig horen wij het verlossende woord. Het is een makelaar.
Het anker bij het begin van De
Zaansche Schans is voor de meesten
het grote struikelblok. Wij horen dat
het een stokanker is, maar het blijkt
een boeganker te zijn. Nog nooit
eerder hebben wij rode pijlen op de
Julianabrugleuning gezien. Het
blijken er 29 te zijn. Gelukkig worden
wij ook geholpen bij de bijnaam van
de Zaandijkers. Nu weten wij dat het
Krentenkakkers zijn.
Na terugkomst worden wij verwend
door de Jubileumcommissie met een
paar drankjes en hapjes. De
drankjes worden door de gastheren
van Simson prima verzorgd. Tijdens
de controle van de vragen zitten wij gezellig te kletsen met onze medewandelaars.
Er blijkt maar 1 foutloze deelnemer te zijn en 8 met 1 fout. Onze jongste deelnemer mag de winnaars
aanwijzen van de prijzen.
Jubileumcommissie bedankt dat jullie zo vindingrijk waren. Door het geknobbel hebben wij meer
contact gekregen met onze andere clubgenoten.
Jan en Femia de Ridder
TUSSENDOORTJE SPAARNWOUDE
15 september.
Woensdag 15 september 2010, vandaag het vijfde en één na laatste tussendoortje van 2010. Zaten we
dinsdagavond, na een dag met veel regen en wind, nog met gekromde tenen voor de buis naar het weer
te kijken, de woensdagmorgen zag er veelbelovend uit. Het verzamelpunt voor vandaag is Cafetaria
Visser bij de pont van Buitenhuizen. Na een lekker bakkie koffie, een welkomstwoord van Rob en een
korte uitleg over de route van Cees , vertrokken 44 wandelaars begeleid door een stralend zonnetje.
Het eerste deel van de tocht blijven we aan de oostkant van Zijkanaal C en volgen we een gedeelte van
het Noord-Hollandpad dat gaat door het Noorder- en Westhoffbos. De paden zijn, ondanks de regen
van de vorige dag, redelijk te belopen. Na het bosgedeelte over een smalle voetbrug en een grasdijk
komen we op de Ringweg. Hier krijgen we te horen dat Jaap de pont heeft gemist en ons achterop
komt. Willem blijft achter om de laatkomer op te vangen en hem naar de groep te begeleiden. Na
twintig minuten wachten nog geen Jaap en besluit hij zijn weg, over de Inlaag Dijk, te vervolgen.
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Onderweg staat Ans hem op te wachten en samen gaan ze de
groep achterna. Aan het einde van de Inlaag
Dijk komen we weer op de Ringweg uit en die
vervolgen we tot de Spaarndammerdijk. Hier
gaar het Noord-Hollandpad linksaf en wij gaan
rechtsaf richting Spaarndam. Na het viaduct
onder de A9 gaan we linksaf de Kerkweg op
naar ‘Stompetoren’ waar we langs de Romaanse
stompe kerktoren van Spaarndam lopen. Nog 2 km
te gaan voor we in Spaarndam zijn voor de lunch in
Café Spaarndam op de Westkolk waar Léon en
Yvette van Lieshout al op ons staan te wachten.
Maar eerst nog even langs Hansje Brinkers, die met
zijn vinger in de dijk een overstroming tracht tegen te houden. Velen denken dat het een waar gebeurd
verhaal is, maar het is een verzonnen verhaal van de Amerikaanse schrijfster Mary Mapes Dodge. Na
Hansje gaan we over een smal voetpad onder aan de, soms zeer drukke, dijk naar de Westkolk voor de
lunch. Op het terras is het goed toeven in een heerlijk zonnetje. Na de lunch zoeken we de westzijde
van Zijkanaal C op. We lopen eerst een stukje langs het Zijkanaal tot het golfterrein waar we de tocht
voortzetten langs de Buitenhuizen Route. Ook hier waren de paden door de regen nat en glibberig. Op
één van die paden ging Imelde onderuit met als resultaat een kapotte broek een bloederige wond aan
de knie en een zere hand. Imelde, beterschap!
Cees had nog een verrassing voor ons, een machtig mooie hangbrug gevolgd door een smalle, steile,
houten brug die door allen met gejuich werden begroet. Nadat we deze hindernissen genomen hebben,
(Jan wist het beter en ging door een zeer krappe buis), gingen we verder met de route. Ondertussen is
de zon achter de wolken verdwenen en een dreigende regenlucht doet het ergste vermoeden. Maar
gelukkig houden we het droog en omstreeks drie uur, na ± 22 km lopen, komen we weer bij Cafetaria
Visser aan. De meeste wandelaars gaan direct naar de pont die op punt staat om te vertrekken. De
achterblijvers genieten nog van een kop thee of koffie en er wordt nog wat nagepraat. Zo komt er weer
een einde aan een mooie wandeldag waarvoor we Cees weer onze hartelijke dank zeggen.
Het volgende tussendoortje is op woensdag 6 oktober in Monnickendam, maar eerst nog onze
midweekse wandeling op woensdag 22 september.
Willem Deumer.
P.S. Imelde heeft geen nadelige gevolgen van de val overgehouden en waar Jaap is gebleven
weten we niet, hopelijk zit hij weer bij zijn Ria.
DE BARTELSLUIS ROUTE 22 september.
Vandaag, woensdag 22 september, is het weer tijd voor onze maandelijkse Midweekse Wandeling. De
start is in het clubgebouw van de ijsclub ‘Nova Zembla’ in Wormer. Als wij om kwart over negen
aankomen zijn de eerste wandelaars al
aanwezig en staan er al divers auto’s op het,
veel te kleine, parkeerterrein. Na enige tijd,
groot alarm, er zit een auto vast aan de kant
van de sloot. Een paar wandelaars proberen,
met al hun inzet en spierkracht, de auto vrij te
krijgen. Het lukt niet. Gelukkig komt er snel
versterking en het leed is dan gauw geleden,
de auto heeft weer stevige grond onder de
banden en de chauffeuse is opgelucht.
Ondertussen gaat in het clubhuis de
inschrijving gewoon door met als resultaat dat
we om tien uur kunnen vertrekken met 145
wandelaars en één hondje. Het weer is perfect,
een stralende zon en weinig wind.
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Het eerste gedeelte loopt door de bebouwing van Wormer waarna we via het Zaandammerpad in het
Buurtschap Bartelsluis, met de gelijknamige sluis waarnaar deze wandeling is vernoemd, komen.
Verder over de Engewormer langs de Zaan met aan de overzijde de chemische industrie van de firma
Koole en de toren van de voormalige zeepfabriek “De Adelaar”. We gaan rechtsaf de Kalverringdijk
op en komen bij de Zaanse Schans waar de molens al vrolijk draaien tot genoegen van de vele
toeristen en wandelaars. Na het verlaten van de Zaanse Schans een klein oponthoud door de
openstaande Julianabrug, die nu, in
tegenstelling van een eerdere wandeling, gelukkig wel dicht gaat. Tijdens het wachten op de brug
kunnen we genieten van de mooie skyline aan de overkant van de Zaan “de Gortershoek”. We gaan
verder over de Lagedijk, één van de oudste straten van de Zaanstreek, met zijn schitterende huizen en
nostalgische winkeltjes. Als we de Zaanbrug overgaan komen we weer in Wormer om na twee uur
wandelen en genieten terug te keren bij ‘Nova Zembla’ waar we na een kop koffie/thee en een stempel
en plaatje in het wandelboekje huiswaarts keren. Cees, namens alle deelnemers, het was weer een
geweldige tocht waarvoor onze welgemeende dank!!!
Willem Deumer
TUSSENDOORTJE BADKUIPROUTE. 6 oktober.
Vandaag, 6 oktober, lopen we het laatste Tussendoortje van ons jubileumjaar, de ‘Badkuip Route’.
We verzamelen ons in het Mirror Paviljoen in Monnickendam.
“Monnickendam kreeg zijn stadsrechten op 25 februari 1355 van Willem de Vijfde van
Beieren, Graaf van Holland”
Na een kort welkomstwoord van Rob starten om 10 uur 51 wandelaars voor de ‘Badkuip Route’. Even
lijkt het erop dat de weersomstandigheden gelijk zijn aan de tocht vanuit Monnickendam op 12 mei j.l.
toen regen en harde wind het wandelen minder aangenaam maakten. Maar gelukkig wordt het na enige
tijd droog en de wind valt ook mee. We lopen over de Waterlandse Zeedijk richting Marken, dat we
links van ons zien liggen, maar zover gaan we niet want na ongeveer 3 kilometer gaan we rechtsaf het
Dijkeinde op richting Zuiderwoude, ‘Zuierwouw’ voor de plaatselijke bevolking. We lopen door
Zuiderwoude met zijn oude boerderijen en een mooi, oud kerkje, gebouwd in 1877, om vervolgens via
de Burgemeester Peereboomweg onze tocht voort te zetten naar Broek in Waterland. Na ongeveer 9
kilometer komen we in Broek in Waterland aan waar we de lunch gebruiken in het pannenkoekhuis
‘De Witte Swaen’.
“Het pannenkoekhuis werd gebouwd omstreeks 1596 en is het oudste type woonhuis in NoordHolland. Men noemde het een driebeukig woonstalhuis; hier leefden mens en dier in één
ruimte. Oorspronkelijk was het in 1624 een herberg, genaamd “De Prins van Oranje”. De
herberg wordt in 1844 een schoenmakerswerkplaats. Tussen 1670 en 1813 verandert het huis
maar liefs elf keer van eigenaar, hetzij door veiling, verkoop of vererving.
Hendrik Fregeres wordt in 1813 eigenaar van het huis; hij is koopman in het klein en later
tuinman. Omdat het in de “franse tijd” slecht gaat in het land en de huizen ook veel minder
waard zijn, brengt het huis niet meer op dan Hfl 102,-. Dochter Aaltje erft het huis in 1867.
Zij is van beroep tapster en logementhoudster, later verkoopster van antiquiteiten.
Aaltje overlijdt in 1900 en haar broer Klaas verkoopt het huis voor Hfl 635,- aan Anna
Hendrika de Bas Guliker, echtgenote van Jacob Meyer, scheepsgezagvoerder. In 1904 wordt
het huis verkocht voo rHfl 820,- aan de antiquair Pieter Heyloo sr”.
Na de lunch gaan we de gemarkeerde ‘Badkuip Route’ lopen.
Via het Roomeinde komen we aan het einde van
het dorp waar we linksaf gaan langs de ringvaart
van de Noordmeer. We gaan over grasland en moeten
± 12 hekken over, die overigens keurig voorzien
zijn van overstapjes. Hier krijgt Rob last van zijn
rug en raakt spoedig achterop. Gelukkig wordt hij
bijgestaan door Ans en Ria die hem morele steun
geven en hem bijstaan bij het passeren van de
hekken. Halverwege wacht Willem het drietal op.
Met z’n vieren gaan we verder en zien de groep langzaam maar zeker uit het zicht verdwijnen.
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Rob, een goede raad, laat het grasland voor de koeien en blijf jij op goed begaanbare paden!
De Noordmeerpolder is een kleine droogmakerij die een stuk dieper ligt (4,5 m) dan het omliggende
land. Vanwege de vorm en de diepte werd de polder al gauw omgedoopt tot “Badkuip”.
Bij een houten wandelbrug verlaten we de Badkuip Route en lopen een stukje van de Hekken Route en
via verschillende wandelbruggen en dwars door de weilanden naar Overleek waar Jaap op een hek zit
en ons op wacht. Met z’n vijven lopen we door Overleek, een buurtschap dat zijn naam dankt aan een
vroeger veenstroompje ‘De Leek’. Spoedig komt Monnickendam met zijn Grote- of Sint Nicolaaskerk,
gebouwd rond 1400, in zicht. Na 19, 3 kilometer en vijf uur later komen we bij het Mirror Paviljoen
aan. De meeste wandelaars, die een half uur eerder zijn gearriveerd, zijn inmiddels naar huis. Het
einde van een mooie maar, voor sommigen onder ons, zware tocht waarvoor we D.L.L. en met name
Cees weer hartelijk danken.
Willem Deumer.
7E EVEAN HERFST WANDELTOCHT. 10 oktober.
Zondag 10 oktober organiseert EVEAN Zorg, in samenwerking met de 75 jaar jonge
Wandelsportvereniging “De Laatste Loodjes” alweer de 7de EVEAN Herfst Wandeltocht. Het belooft
een mooie dag te worden dus om half acht vertrekken we vanuit Hoofddorp naar Wormerveer. De
lucht is wolkeloos en oranjerood gekleurd. Nabij Krommenie komt de zon, als een grote oranje bal
boven de horizon om met zijn warme stralen de nog hier en daar aanwezige grondmist te verdrijven.
Om even over achten arriveren we bij het zorgcentrum “De Noordse Balk” waar de start is. Na het
invullen van het inschrijfformulier en een praatje hier en daar vertrekken we om half negen voor de 25
kilometer tocht. We vertrekken uit “De Noordse Balk” om via diverse smalle straatje bij de Zaan te
komen. Lopend langs de Zaan en door het Wilhelmina Park komen bij de eerste controle post, het
EVEAN Zorgcentrum “Acht Staten”. Hier is het nog donker en stil. Gelukkig ligt het controlestempel
op de balie van de receptie zodat we zelf de startkaart kunnen afstempelen. Later blijkt dat we bij de
meeste andere huizen ook zelf de kaart moeten stempelen. Na de
“Acht Staten” gaan we verder richting Zaandijk waar we de volgende
controlepost hebben in EVEAN Zorgcentrum “Guisveld” waar een
kleine expositie is over de witte- en bonte was in vroeger tijden. De
pakken Persil. Radion, Castelle en Sunlight zeep stonden uitgestald
evenals de bekende zinken wasteil, emmers en wasketels.
Na het “Guisveld” richting Zaandam waar we vanaf de Julianabrug
een schitterend uitzicht hebben over de Zaan met zijn Zaanse huisjes
en molens. We gaan verder via de D. Sonoyweg en een smalle
klinkerweg, de Haalderbroek die bestraat is door leerlingen van de
SBW, Kalf en nog enkele straten om bij het EVEAN Zorgcentrum
“Nieuw Groenland” te komen voor de volgende controle stempel. Hier
is de ontvangst minder prettig, in de koffiekamer, op zoek naar een
kop koffie worden we door een manspersoon afgesnauwd met ‘wat
moeten jullie hier’.
De lust in koffie was verdwenen en snel weer op pad naar de volgende controlepost in het EVEAN
Zorgcentrum “Oostergouw” waar we werden ontvangen door een vriendelijke dame die voor ons een
lekker kopje koffie inschonk. Zo kan het ook. Na de koffie en een boterham verder door een park met
‘Heemtuin’, over de Prins Bernhardbrug om tenslotte bij de laatste controlepost te komen, het EVEAN
Zorgcentrum “Westerwatering”. Ondertussen zijn we langs diverse monumenten gekomen die ons
herinneren aan de gesneuvelde Nederlandse burgers in de Tweede Wereldoorlog. Na de
“Westerwatering” de laatste etappe, gaan we via Westzaan naar Wormerveer en lopen langs het
natuurgebied ‘Het Guisveld’. We arriveren uiteindelijk na 5 uur 25 minuten en 28, 3 kilometer bij “De
Noordse Balk”, het einde van een prachtige tocht door het Zaanse land.
In totaal deden er 480 deelnemers mee, waarvan er 127 lid zijn van D.L.L.
De verdeling over de diverse afstanden is:
5 km - 35 deelnemers; 10 km - 115 deelnemers; 15 km - 162 deelnemers; 25 km - 168 deelnemers.
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Rob heeft intussen (tot twee uur voor sluiting
startbureau) weer acht nieuwe leden in kunnen
schrijven. Op naar de 700 leden!!!
Kom dan wandelen bij DE LAATSTE LOODJES,
en je voelt je snel een ander mens.
Willem Deumer.
DE VIER DORPEN ROUTE. 28 oktober.
Vandaag alweer de negende midweekse wandeling in 2010 van onze jubilerende
wandelsportvereniging “De Laatste Loodjes”. We zijn vandaag te gast in het Buurtcentrum ‘De
Lorzie’ in Wormerveer.
Na een welkomstwoord van Rob en de
huldiging, met bloemetje, van de 8500ste
midweekse loper, dhr. Jan Schouwstra uit
Krommenie, vertrokken 158 wandelaars
waaronder 3 (klein)kinderen onder een
bewolkte lucht voor de Vier dorpen Route. Ik
moest voor het eerst een D.L.L. wandeling
alleen lopen. Mijn echtgenote en
wandelmaatje, Ans, ligt in het ziekenhuis en
krijgt waarschijnlijk een nieuwe hartklep.
Ans, namens al je wandelvrienden(innen),
héél veel sterkte en een voorspoedig herstel!
Vanuit de start gaan we linksaf, langs de
kruidenier die op de kleintjes let, naar de
Krommenieërweg waarna we linksaf gaan en de Provincialeweg oversteken. rechtsaf de
Provincialeweg een kleinstukje volgen en dan linksaf langs de Nauernasche Vaart tot de watertoren.
Op dit stuk van de wandeling hebben we een stevige wind tegen. Na de watertoren linksaf de brug
over en na de rotonde duiken we naar beneden en volgen het Riettoppad. Het eerste gedeelte is, door
snoei werkzaamheden, moeilijk te belopen, veel prut en ongelijke ondergrond. Na de werkzaamheden
gaat het beter en spoedig bereiken we weer de verharde weg. Aan het einde gaan we linksaf de
Middel op en volgen die, langs oude boerderijen en schitterende nieuwbouw huizen, tot aan de
Provincialeweg. Rechtsaf de Provincialeweg een stukje volgen en dan deze weg oversteken om via de
Lindelaan en de Houtkade na 10,6 km en 1.54 uur lopen het Buurtcentrum op het Marktplein te
bereiken. Na het nuttigen van een kop thee of koffie en het afstempelen van het wandelboekje keren
we huiswaarts. Een mooie wandeltocht is weer verleden tijd, op naar de volgende tocht op 19
november 2010 in Zaandam.
D.L.L., en met name Cees, bedankt !!!
Willem Deumer.

LAATSTE D.L.L. – MIDWEEKSE DAG – WANDELTOCHT 2010:
Start altijd om 10.00 uur precies . Inschrijven vanaf 09.15 uur.
Afstand ca. 10 km. Kosten voor leden € 1,00 niet leden € 2,50.
Maandag 20 december
De OLIEBOLLEN/SNERT WANDELING
Startplaats: DTS Clubhuis ‘De Trots’
Zuiderweg 72b – 1456 NH WIJDE WORMER
(Bij sportvelden achter het Kalf)
N.B. LET OP !!! Uw navigatiesysteem laat u behoorlijk omrijden !

U KOMT

TOCH

OOK ?????
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PROGRAMMA MIDWEEKSE DAG-WANDELINGEN IN 2 0 1 1
Altijd op een wisselende dag en een andere startlocatie. De afstand bedraagt ca. 10 km. Inschrijven
vanaf 09.15 uur. De gezamenlijke start is om 10.00 uur precies. Kosten € 2,50. DLL leden € 1,00. Er
wordt gezamenlijk gewandeld en het tempo ligt tussen de vijf en zes kilometer per uur.
In de schoolvakanties (***) mogen kinderen tot en
met 12 jaar onder begeleiding GRATIS meewandelen.
Dinsdag 18 januari

***In de Krokusvakantie:
Woensdag 23 februari

Donderdag 17 maart

Vrijdag 8 april

***In de Meivakantie:
Maandag 2 mei

Dinsdag 7 juni

***In de Zomervakantie:
Woensdag 17 augustus

Donderdag 15 september

***In de Herfstvakantie:
Vrijdag 21 oktober

Maandag 21 november

Dinsdag 20 december

DE NOORDSTERPARK ROUTE
Startplaats: Dorpshuis DE NOORDDAM
Piet Kuiperlaan 2 – 1521 PG WESTKNOLLENDAM
DE VALENTIJNS ROUTE
Startplaats: Buurtcentrum DE PELIKAAN
Kervelstraat 185a – 1562 AJ KROMMENIE
DE EKKERS ROUTE
Startplaats: SPORTHAL OOSTZAAN
Twiskeweg 107 – 1511 BW OOSTZAAN
DE EUVEREN ROUTE
Startplaats: Clubgebouw TTM SIMSON
Wezelstraat 15 – 1541 LZ KOOG A.D. ZAAN
De VELDSCHUIT ROUTE
Startplaats: Buurtcentrum DE VELDSCHUIT
Veldbloemenweg 8a – 1508 WV ZAANDAM
De HEEMTUIN ROUTE
Startplaats: EVEAN OOSTERGOUW
Koningin Julianaweg 10 – 1502 DZ ZAANDAM
De MAER en KORENDIJK ROUTE
Startplaats: Sportcentrum DE BLOEMEN
De Bloemen 71 – 1902 GT CASTRICUM
De SCHOOLMEESTER ROUTE
Startplaats: SMD Wijksteunpunt LAMBERT MELISZ
Lambert Meliszstraat 29a – 1551 CT WESTZAAN
De HOUTHAVEN ROUTE
Startplaats: DE KAMPEERWINKEL
Pieter Ghijsenlaan 18 – 1506 PV ZAANDAM
De ROSARIUM ROUTE
Startplaats: EVEAN ROSARIUMHORST
Rosariumpark 2 - 1561 TV KROMMENIE
De OLIEBOLLEN/SNERT TOCHT
Startplaats: DTS Clubhuis ‘DE TROTS’
Zuiderweg 72b – 1456 NH WIJDEWORMER

Naast de 20 doordeweekse routes hebben we natuurlijk ook nog de weekend tochten;
zaterdag
2 april
Rondje Haven
3 routes
weekend
9/10 april
Groene Stelling
2 routes
weekend
14/15 mei
29e Molen en Merentocht
7 routes
zaterdag
20 augustus
3e Kalverpoldertocht
4 routes
zondag
9 oktober
8e Evean Herfsttocht
4 routes
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MIDWEEKSE AVONDWANDELINGEN IN 2011
Ook voor 2011 hebben wij in het voorjaar en in de zomermaanden een viertal avondwandelingen voor
de woensdagavond op het programma staan. Ook hier hanteren we hetzelfde concept als overdag. De
afstand bedraagt ca. 10 km. De start is om 19.00 uur precies. Inschrijven vanaf 18.15 uur. Er
wordt gezamenlijk gewandeld.
Noteer alvast de volgende wandeldata.
27april
WORMER BIJ AVOND – 1521 HS WORMERVEER
Startplaats: BUURTCENTRUM DE LORZIE
MARKTPLEIN 3
18 mei
HEEMSKERKERDUIN bij AVOND – 1961 GP HEEMSKERK
Startplaats: BUURTCENTRUM HET SPECTRUM – LAURAPLEIN 1
OOSTZANERWERF BIJ AVOND – 1504 NK ZAANDAM
20 juli
Startplaats: BUURTCENTRUM DE POELENBURCHT - WEERPAD 1a
***In de Zomervakantie:
24 augustus JISPERVELD BIJ AVOND – 1531 HS WORMER
Startplaats: NOVA ZEMBLA – DORPSSTRAAT 214
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
* EXTRA *
dinsdag 21 juni
* EXTRA *
Voor het eerst hebben we nu ook echt op de langste dag een avondwandeltocht.
Er kan gekozen worden uit twee afstanden, 10 of 15 km. De routes zijn niet gepijld!

MIDZOMERWANDELING BIJ AVOND
Startplaats: TRIAS SPORTCENTRUM
Saendelverlaan 2 – 1561 KS KROMMENIE
Starttijd 15 km – 18.30 uur precies

Starttijd 10 km – 19.00 uur precies

Inschrijving voor de 15 km vanaf 17.45 uur; voor de 10 km vanaf 18.15 uur.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
MIDWEEKSE TUSSENDOORTJES IN 2 0 1 1
Altijd op een woensdag.Voorinschrijving bij Cees Moerbeek noodzakelijk. Alle kosten zijn voor
eigen rekening. Verzamelen vanaf 09.30 uur. Gezamenlijke start om 10.00 uur.
13 april

6 juli

12 oktober

CASTRICUM – LIMMEN v.v.
20 km
Bezoek en rust in de Hortus Bulborum
Startplaats: Sportcentrum De Bloemen
De Bloemen 71 – 1902 GT CASTRICUM
Er wordt gereisd met eigen vervoer.
RONDJE WIJDE WORMER
20 km
Kalverhoek – Purmerend v.v.
Startplaats: DTS Clubhuis ‘De Trots’
Zuiderweg 72b – 1456 NH WIJDEWORMER
WILLIBRORDUSPAD – 4e etappe
22 km
HAARLEM NS – HOOFDDORP NS
Er wordt gereisd per trein. Deelnemers in het
bezit van een voordeelurenkaart graag even melden!
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VERHALEN VAN LEDEN.
HEUVELLAND 4-DAAGSE.
Dag 1, 12 augustus
Half zeven gaat de wekker, gauw opstaan, ontbijten en op weg naar Berg/Terblijt.
Onwennig maar met veel plezier, beginnen Co, Fia en Frieda aan de eerste 21 km.
Nog met de km,s in de benen van Nijmegen gaan we van start, voor de route die Mergellandroute heet.
De wandeling gaat via Bemelen en over de Bemelerberg (prachtig uitzicht) naar Maastricht en Cadier
en Keer.
Voor ons lopen ze te zingen "het lied" we komen met z’n allen uit de zaan" bleken het ook leden van
DDL te zijn. We lopen over velden en bospaden, en enkele markante punten zijn, de staties en de
lourdesgrot,bij het missie-huis,hier heb je een prachtig uitzicht over Maastricht,en je kunt ook tot ver
in Belgie kijken. Van Cadier en Keer komen we in het Savelsbos met flinke klimmers maar ook dan
weer mooie vergezichten.(wat is Limburg mooi ).
Terug naar het "keerhoes" voor rust en controle, daarna terug naar Berg/Terblijt. Deze eerste dag was
mooi maar pittig zwaar, lekker eten en op tijd naar bed.
Dag 2, 13 augustus
Op de tweede dag werden we wakker
met een klein beetje regen. Met de start
was het droog en de rest van de dag bleef
het mooi weer. Deze tocht heette de
Heuvellandroute. We waren net tien
minuten aan het lopen toen Co gestoken
werd door een horsel. Fia als volleerd
zuster met een smeerseltje op de wond,
dat hielp, en we gingen weer verder.
Deze route was niet zo zwaar als gisteren,
het was een mooie route waarbij we aan
het eind weer een paar DDL-wandelaars
zagen. Na de tweede dag gelopen te
hebben en een lekker douchje te hebben
gepakt, zijn we wederom op tijd naar bed gegaan.
Dag 3, 14 augustus
We worden om 6.30 uur wakker voor de 3e wandeldag. (Mooi weer).
Vandaag staat de Groeverroute op het program.
Deze tocht gaat via de Meerssenerdellen en Meersen naar Kasen en het Bunderbos.(het eerste stuk
van de Groeverroute). Er zijn vandaag weer een paar pittige klimmers en afdalingen. Veelal met
hindernissen, zoals afgebroken takken en boomstronken, maar de vergezichten vergoeden een hoop.
De wandelstokken die we gisteren hebben aangeschaft komen goed van pas. Om 13.15 uur zijn we
weer terug in Berg/Terblijt. We nemen bij het drankje na afloop nog even gezellig de 21 km
wandeling door. Daarna terug naar Camping/Hotel, en op naar morgen voor de laatste dag.
Dag 4, 14 augustus
De laatste dag, de panoramaroute.
Het opstaan wordt steeds zwaarder, maar ja het is de laatste keer, dus vooruit met de geit.
De weersverwachting was niet goed, maar we zien wel. Na de start naar "oud Valkenburg", door de
landerijen en bossen en heuvels. De eerste stop was in een grote schuur, met een heerlijk stuk vlaai en
koffie, waarna de eerste lus werd gemaakt. Vervolgens naar Schin op Geul, een stukje Gerendal
omhoog, dan naar de tweede pauze en dan richting Valkenburg. Lopend door kasteeltuinen en langs
diverse kastelen. Helaas het weer slaat om en het begint te regenen.
Vlakbij de finish word het gelukkig weer droog en liepen Frieda, Co en Fia met het shirt van
De Laatste Loodjes nog even wat reclame te maken. Bij de finish kregen we alle drie een mooi bosje
bloemen van Ed. We werden feestelijk onthaald door de plaatselijke harmonie van Vilt, de harmonie
Concordia uit Berg/Terblijt en een plaatselijke D J .
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Na 4x 21 km wandelen hebben we nog een uurtje in de feesttent gezeten onder het genot van een
drankje, een hapje en een dansje (beregezellige muziek). Het zat erop en we hebben 4 mooie en
gezellige dagen gehad.
's-Avonds tot slot hebben we nog met z’n allen gegeten in Valkenburg .(traditie).
Hierna het ontroerende afscheid en morgen weer terug naar de Zaan, en tot ziens (want dat is zeker),
IN 2011 IN LIMBURG
Frieda Puttenaar, Co en Fia Smit.
RONNY TOBER FOUNDATION. AANBIEDING CHEQUE
Op 6 september waren wij in Duinrel met
1000 personen met een verstandelijke
beperking.
Daar hebben wij aan de Ronny Tober
Foundation een cheque aangeboden van €
6000,--.
Dit geld hadden wij gesponsord gekregen
voor onze 4-daagse kilometers.
Hartelijk dank daarvoor.
De Koetjes uit Krommenie,
Yvonne van Soest en Ria Kee.
ZO HOOR JE NOG EENS WAT. 28-10-2010. 4-dorpenroute.
Gisteren 28 oktober 2010 liepen mijn vrouw en ik weer mee met de midweekse wandeling van De
Laatste Loodjes. Ditmaal vanuit Wormerveer: De 4 dorpen tocht. Zo ongeveer halverwege de
Nauernase vaart liep ik opeens naast een dorpsgenoot uit Wormer: Gerard Leeuwerink. Wij kennen
elkaar via onze wederzijdse hobby namelijk zingen in een koor. Hij in het mannenkoor De Eendracht
en ik in de Gemengde Zangvereniging Harmonie en het koor All Ages uit Wormer. Al wandelend
kwamen wij aan de praat en ervaringen en belevenissen met onze koren werden uitgewisseld. Wij
beiden hebben ook lange tijd in het bestuur van onze koren meegedraaid, iets wat wederzijds verbond.
Ons gesprek ging dieper en ook Gerard’s gezondheid kwam ter sprake.
Hij heeft het nodige voor zijn kiezen gehad maar nu gaat het goed met hem. Op een gegeven moment
liet hij zich ontvallen dat hij als jonge kerel
had gevaren. He, jij ook al, riep ik. Ikzelf
namelijk was ook al in mijn jonge jaren een
scheepsgezel. Hij zat op de kustvaart en lijndiensten op Afrika en ik voer op de grote vaart
en op de Johan van Oldenbarneveldt. Dit
wisten wij niet van elkaar. Het gesprek werd
steeds leuker en oude verhalen en herinneringen
werden opgehaald en smeuig met elkaar gedeeld.
Wouter Geerlings liep een kort stukje mee en
genoot zichtbaar van ons plezier. Hij vergat zelfs
om foto’s te maken en had geen tijd om hard
te lopen. Dit zijn geen sterke verhalen hoor,
lieten we hem weten. Lachend liep hij verder.
DE TWEE ZEEBONKEN
Al pratend kwamen we weer terug bij het vertrekpunt De Lorzie. Gerard en ik hadden een pracht
ochtend. Wat is samen wandelen toch leuk!
Wouter van Diermen.
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V A R I A:
WANDELEN VOOR “A SISTERS HOPE”.
We hadden al langere tijd het voornemen om
per jaar een wandeltocht “voor het goede
doel” in Nederland te houden. Kort geleden
werden we benaderd door “A Sisters Hope” ,
tegen borstkanker.
Omdat deze ziekte steeds meer toeneemt en
ook mannen er aan gaan lijden, lijkt het ons
een goed idee om in 2011 voor dit doel te
gaan lopen om deze stichting financieel te
steunen.
Tijdens de onlangs gehouden
bestuursvergadering hebben we de
mogelijkheden uitvoerig besproken
en zijn er een aantal opties “uit de bus” gekomen. Met diverse “partners ”z ijn we hierover nog volop
in bespreking en gaan we rustig aan bekijken hoe we van deze actie zo’n groot mogelijk succes
kunnen maken. In de volgende DLL-INFO, in februari 2011, leest u hier ongetwijfeld meer over.
WANDELUREN COMPETITIE.
GOUDEN, ZILVEREN EN BRONZEN SCHOENTJES……
Met nog een kleine twee maanden te gaan, begint er al aardig tekening te komen in de wandeluren
competitie om in het bezit te komen van een gouden, zilveren of bronzen wandel-schoentje. Er is weer
heel veel gewandeld en ook veel geschreven. Competitie is eigenlijk niet het goede woord. Het
belangrijkste is natuurlijk dat er gewandeld wordt. En als je dan beloond wordt met goud, zilver of
brons is dat een leuke bijkomstigheid.
Wat drie maanden geleden al min of meer duidelijk werd, is nu een vaststaand feit. Dick Koning had
er op 17 oktober sinds 1 januari van dit jaar meer dan 300 wandeluren op zitten. Dick komt dus zeker
in aanmerking voor goud.
Zo goed als zeker komen ook Nelleke Havik en Willem Deumer voor het hoogst haalbare in
aanmerking. Die vijfentwintig uur zijn in de komende anderhalve maand best te overbruggen.
Wat moeizamer is het voor Jan en Femia de Ridder. In theorie is vijftig uur in 75 dagen niet
onoverkomelijk. Met één uur wandelen per dag is het gouden schoentje binnen handbereik. De overige
deelnemers moeten zich tevreden stellen met zilver, brons of misschien wel helemaal niets.
De tussenstand per 17 oktober 2010 was als volgt:
Dick Koning
304
Nelleke Havik
279
Willem Deumer
275
Jan de Ridder
250
Femia de Ridder
249
Martien Havik
228
Cees Moerbeek
178
Yvonne Lutgerink
173
Thea van Delft
154
Henny Sheotahul
143
Barend de Vries
122
Hanneke Goezinne
54
Op de Algemene Ledenvergadering in maart 2011 (uitnodiging en de vaststelling van de definitieve
datum volgt) zullen de verdiende schoentjes officieel worden opgespeld.
Voor degenen waar het bovenstaande artikel ‘abracadabra’ is, volgt hier nog enige uitleg.
Bewegen voor de mens is belangrijk en hoe frequenter je dat doet, des te gezonder is het. Gezondheid
en bewegen, dus ook wandelen, staat bij de DLL hoog in het vaandel. Dat neemt niet weg dat wij ook
het competitie element niet uit de weg gaan.
Degene die in één kalenderjaar driehonderd wandeluren maakt van minimaal één uur, verdient een
speldje met een gouden schoen.
Mocht je niet aan 300 uur toekomen maar wel aan tweehonderd, kom je nog altijd in aanmerking voor
een speldje met een zilveren schoen.
Degene die honderd uur per jaar loopt verdient in ieder geval nog een bronzen schoen.
Driehonderd uur per jaar betekent in de praktijk nog niet eens één uur per dag aan de wandel. Hier ligt
voor velen van de DLL een uitdaging. Er zijn boekjes in de handel waarin de wandeluren kunnen
worden bijgehouden. De prijs hiervan bedraagt € 3,00.
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Wie voor 2011 mee wil doen, dient zich vóór 1 december op te geven bij Cees Moerbeek. Cees gaat
deze boekjes bestellen en deelnemers gaan per 1 januari 2011 beginnen met deze ‘competitie’. Per
kwartaal wordt de stand bij de deelnemers opgevraagd en in de DLL-Info gepubliceerd.
Cees Moerbeek.

T-SHIRTS.

SINTERKLAAS- OF KERSTCADEAU !!!!

Beste DLL-leden,
Er zijn nog in een paar
maten DLL-shirts te
koop in Polo en
Cool-Tech. Van de
katoenen shirts zijn er
nog wel een
aantal te koop.
De katoenen shirts dragen comfortabel en zijn beslist van een zeer
Goede kwaliteit. Ook na herhaalde keren wassen in de wasmachine
blijven zij goed van pasform en verkleurt de tekst en de opdruk niet.
De maten vallen wat ruim en zeker met warm weer is dat prettig
omdat er dan een goede ventilatie mogelijk is. De vochtopname is ook
zeer goed.
Cool-Tech shirts (nog een paar in voorraad)
kosten € 15,-Polo’s, (ook nog enkele exemplaren)
kosten € 12,50
Katoenen shirts zijn er in de maten S t/m XXL en kosten € 10,--

Levering op afspraak.

Bestellen bij Wouter Geerlings, 075-6175088 of 0642099824 of
redactie-dll-info@wsvdelaatsteloodjes.nl
Voorlopig worden geen nieuwe shirts besteld.
Op is op.

VAKANTIETIP VOOR DLL-LEDEN:
Eerder tipte ik u over een verblijf aan de Spaanse
Costa del Azahar, (Even boven Valencia,
in Oropesa del Mar).
Voor een zeer aantrekkelijke prijs verblijft u in
een keurig ingericht appartement, naar keuze
voor 2, 4 of 6 personen, van de familie de Bruin
uit Hoorn.
Voor info zie de website www.parasolespana.nl
of bel even met de familie De Bruin, 0229-248181 /
0621968189. Eventueel via Internet kunt u zelf
eenvoudig uw vlucht boeken.
ALGEMENE LEDENVERGADERING 2011.
De datum en plaats van de Algemene Leden Vergadering (ALV) 2011 is bekend.
Daar de opkomst in 2010 op een doordeweekse avond (dinsdag) qua aantal aanwezige leden nagenoeg
gelijk was aan het aantal in de voorgaande jaren waarbij de ALV op de zondagochtend werd
gehouden, kiezen we nu weer voor de doordeweekse versie. Probleem op de zondag was dat diverse
leden of niet konden deelnemen aan bepaalde wandeltochten of niet aanwezig konden zijn bij de ALV.
De komende ALV is op DINSDAG 22 MAART, AANVANG 19.00 uur in Buurthuis “De Kolk”
aan de Heijermansstraat (achter de Noorderkerk) te Zaandam. (Nabij rotonde Prins Bernhardplein).
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PROBLEMEN MET UW COMPUTER ???

PC HULP AAN HUIS.

Hebt u problemen met uw computer of behoefte
aan wat extra Windows lessen aan huis ?
Onze eigen DLL-webmaster Hans van der Ham
kan u wellicht helpen. Voor meer informatie kijkt
u op van-der-ham.net/pchulpaanhuis.htm of bel
0631192656. Natuurlijk kunt u hem ook tijdens
een wandeling even gewoon aanspreken.
DEELNEMERS 4-DAAGSEN:
Op het in voorgaade DLL-INFO’s gedane verzoek van Rob Dekker om door te geven wie welke 4daagse op welke afstand en voor de hoeveelste keer gelopen heeft, zijn een aantal reacties gekomen
zoals u hierna ziet.
ALKMAAR:
NIJMGEN:
Nico Fredriks
40. 18e X
André Uitermark, 40, 8e X
Cilia Gravemaker, 40, 3e X
Annie de Jong
40, 3e X
Tini Vijselaar
40, 3e X
Thea Breman
40, ?
Martin Punt
40, ?
Rob Dekker
30, 18e X
Antoon Meijer,
30, 17e X.
Ed v.d. Hout
30, 10e X
Fia Smit
30, 2e X
Co Smit
30, 2e X
Frieda Puttenaar 30, 2e X

Martin Punt
Thea Breman
André Uitermark
Antoon Meijer,
Rob Dekker
Ron Schoen
Thea Warmerdam
Frans Schouwenaar
Cilia Gravemaker
Miranda Kamp
Johan Engel
Yvonne Hoogland
Marij Sluiters
Dick Koning
Henny Waardenburg
Joke Boon
Trix Kuik
Jan de Ridder
Femia de Ridder
Nelleke Havik
Martien Havik

45, 1e X
35, 4e X
35. 1e X
25, 4e X
25, 4e X
25, 4e X
25, 3e X
25, 3e X
25, 1e X
15, 4e X
15, 3e X
15, 3e X
15, 1e X
? 1e X
15, ?
15, ?
15, ?
15, ?
15, ?
15, ?
15, ?

APELDOORN:
André Uitermark
Thea Warmerdam
Frans Schouwenaar
Martha Geerlings
Wout Geerlings
Dirk Maars
Heide Maars
Aafje Haasnoot
Krijn Haasnoot
Trix Kuik
Femia de Ridder
Jan de Ridder
Nelleke Havik
Martien Havik

40, 8e X
30, 12e X
30, ?
20, 13e X
20, 13e X
20, 4e X
20, 3e X
20, 2e X
20, 2e X
20, ?
? ?
? ?
? ?
? ?

JAARLIJKS BUS-UITJE:
Zodra de nieuwe uit-gidsen van de firma Hellingman bij ons binnen zijn, zullen wij in de
eerstkomende bestuursvergadering, begin januari, enkele uitstapjes selecteren, die we u dan tijdens de
ALV in maart ter zullen voorleggen. In de DLL-INFO nr. 01-2011, medio februari, zult u al de selectie
met de omschrijvingen kunnen bekijken om alvast een mening te vormen.
BUS-WANDELTOCHTEN:
Gezien de grote belangstelling (we hadden denk ik wel 2 bussen vol kunnen krijgen) naar de buswandeltocht naar Rotterdam voor de Wereldhavendagen op 5 september, willen we deze
wandeltochten buiten de regio graag in ere houden. De bestuursleden hebben uit het
wandelprogramma 2011 ieder 3 keuzes gemaakt. De tochten die de meeste stemmen kregen, zijn:
Op zondag
17 april
West Friesland wandeltocht te Abbekerk
Op zaterdag
3 september
Weerribbentocht Oldemarkt.
Onder een licht voorbehoud kunt u de data alvast in uw agenda noteren.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we met één of twee bussen gaan, natuurlijk weer met
onze firma Hellingman. De kosten per deelnemer zullen weer ongeveer € 10,-- a € 12,50 bedragen,
inclusief inschrijfgeld voor de wandeltocht.
In de volgende DLL-INFO leest u hier meer over.
HAASTEN NAAR ROEM IS DE WEG NAAR BEROUW

DLL-INFO 04-2010 – DECEMBER 2010 – JANUARI – FEBRUARI 2011

Pagina 25

CURSUS A.E.D. (Automatische Elektronische Defibrillator).
Tijdens de vier dorpentocht werd ons door Rob Dekker gevraagd,of er nog mensen waren die wilden
deelnemen aan de Cursus A.E.D. Omdat ik dit al eens gedaan had, met de wetenschap dat je dit elk
jaar moet herhalen, gaf ik me meteen daar voor op.
Maandagavond 8 uur in “De Lepelaar” in Jisp werden we met 5 cursisten welkom geheten door Rob
Dekker en de instructeur, de heer H.J. Feriemann.
De 2 dames en drie heren vormden een ideale klas voor een goede reanimatie cursus.
We werden goed ingeleid naar het gebruik van de A.E.D. namelijk door in "veiligheid"
de patiënt eerst hartmassage en mond op mond beademing te geven. Hierna werd het apparaat, de
A.E.D. uitgepakt en na de groene knop te hebben ingedrukt, nam een stem ons "bij de hand nam" en
begeleidde ons in alles wat we moesten doen.
Echt geweldig om te ervaren hoe een stukje techniek ons helpt om moeilijke en levensreddende zaken
te kunnen doen! Om 10 uur waren we een heel stuk wijzer, met dank aan dhr. Friemann voor zijn
voortreffelijke manier van overbrengen.
Als er eerdaags weer een mooie wandeltocht roept, zal ik met een A.E.D.rugzak en een goede
motivatie deze met plezier dragen en toch hopen...deze nooit nodig te hebben.
William Stoop, Heiloo.
DANK AAN ALLE MENSEN DIE ONS IN 2010 VAN DIENST ZIJN GEWEEST, DANK AAN
DE KAMPEERWINKEL, STAATSBOSBEHEER, FIRMA HELLINGMAN, EVEAN, BUURT- EN
WIJKGEBOUWEN, GEMEENTE ZAANSTAD, POLITIE ZAANSTREEK-WATERLAND E.V.A.

Lieve Wandelvrienden en vriendinnen,
Weer een jaar voorbij gevlogen
Waarin we heerlijk wandelend bewogen.
Terugkijkend op mooie en trieste zaken
Gaan we alweer plannen voor 2011 maken.
Het bestuur hoopt er weer voor U te zijn
Zodat u eind 2011 zegt: “’t was weer fijn”.
Als U als lid tevreden bent, zijn wij “groos”
En gaan we door met DLL, nog lange poos.
Nu van Uw bestuur voor alle mensen een groet:
Veel Gezondheid, Liefde, Geluk en Voorspoed.
Fijne feestdagen en een sportief Nieuwjaar,
In 2011 zeker weten, ontmoeten wij elkaar.
Wout Geerlings, 11/2010.
De volgende DLL-INFO , nr. 01-2011, verschijnt medio februari 2011.
Kopij en foto’s kunt u aanleveren tot en met zondag 30 januari.
WIL NOG IEMAND MIJ ASSITEREN MET DE REDACTIE ????? GRAAG !!!!!
Redactie dll-info,

Wouter Geerlings.
JE KUNT HET HEDEN VERWOESTEN DOOR JE TEVEEL
ZORGEN TE MAKEN OVER DE TOEKOMST
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