WANDELSPORTVERENIGING “DE LAATSTE LOODJES”
ZAANSTAD
OPGERICHT 19 APRIL 1935

DLL-INFO 01 – APRIL – MEI – JUNI uitgave: 31-03-2016
VAN DE VOORZITTER
De eerste DLL-info van dit jaar is bij alle leden middels email, brievenbus of
per post bezorgd. Altijd weer een hele klus voor alle betrokkenen om een
clubblad te maken, kopieëren, rapen, nieten, versturen en bezorgen.
Wij hebben het jaar 2015 achter ons gelaten met in de herinnering vele
mooie wandelingen. Nu weer een nieuw jaar tegemoet met een uitgebreid
wandelprogramma in het verschiet. Een paar zijn inmiddels gelopen en wel
op 14 januari j.l. de Zaans Erfgoed Route, waar niet zo veel mensen aan
meededen. Oorzaak was het slechte weer….helaas.
Daarna op 12 februari de Valentijns Route vanuit het Wapen van Assendelft. Daar was de opkomst
geweldig: 192 wandelaars. Het weer met ons was, zo zie je maar hoe belangrijk dat is. Bij deze
wandeltocht kon ik dan ook voor het eerst onze nieuwe geluidsinstallatie uitproberen en de
megafoon vaarwel zeggen. Was wel even wennen en ik was goed verstaanbaar voor iedereen en
daar gaat het om.
Op 14 maart j.l. was de Adelaar Route vanuit de Dekamarkt in Wormerveer. Ook op deze zonnige
dag kwamen veel wandelaars (172) op deze tocht af. Bij de start moest iedereen i.v.m. de
veiligheid bij elkaar blijven want met toestemming van Loders Croklaan ging de hele groep onder
begeleiding van een werknemer van Loders over het fabrieksterrein! Bij de bespreking van deze
wandeltocht met Cor Brasser was de directeur er eerst niet zo blij mee, maar later werd hij toch
enthousiast en kreeg DLL toestemming om over het terrein te wandelen. Echter men dacht aan een
klein groepje wandelaars en van het aantal 172 lopers keek men echt wel op. Cor prachtig geregeld!
15 maart 2016 j.l. was onze Algemene Ledenvergadering in De Veldschuit in Zaandam.
Alle agendapunten die zijn genotuleerd kunt u op een later tijdstip nalezen. Na afloop kregen de
aanwezigen nog de tijd om na te praten met een drankje.
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VAN DE VOORZITTER-vervolg
De lente is in aantocht en worden onze wandeltochten flink uitgebreid. Midweekse wandelingen, de
tussendoortjes en natuurlijk de Molen & Meren wandeltochten op zaterdag 7 en zondag 8 mei. Ook
de avondwandelingen staan weer op het programma en altijd leuk om mee te wandelen.
Denk ook nog even aan de bus-wandeltochten naar Barneveld (28 mei), Ruinen (11 juni) en
Rotterdam (3 september). Heeft u interesse?
Neem contact op met Dick Koning.
d.koning43@kpnmail.nl of 06-51195664. Kosten zijn 15 euro per persoon. Overigens de bustocht
naar Scheveningen op 23 april a.s. is volgeboekt.
Harry Sondorp wil ik graag complimenteren met de gemaakte routes die hij
voor de Molen & Meren tochten heeft gemaakt. Diverse afstanden zijn geheel
nieuw, dus een uitdaging.
Tot slot wens ik een ieder een hele fijne lente, een mooie zomer en als het
voor u van toepassing kan zijn: veel wandelplezier!.
Met vriendelijke groet, Voorzitter Thijs Boonstra.
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SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR:
VOORZITTER

THIJS
BOONSTRA

0654
797117

voorzitter@wsvdelaatsteloodjes.nl

SECRETARIS

CEES
MOERBEEK

075
6421634

info@wsvdelaatsteloodjes.nl

PENNINGMEESTER

MARGREET
GROENENDIJK

075
7727737

penningmeester@wsvdelaatsteloodjes.nl

LEDENADMINISTRATIE

ED
VAN DER HOUT

075
6425130

ledensecretaris@wsvdelaatsteloodjes.nl

ALGEMENE ZAKEN

DICK KONING

075
7714299

algemenezaken@wsvdelaatsteloodjes.nl

Coördinator
WANDELTOCHTEN

HARRY
SONDORP

0682
074050

tochtcoordinator@wsvdelaatsteloodjes.nl

WEBMASTER

HANS
KRIJNEN

0613
555254

webmaster@wsvdelaatsteloodjes.nl

REDACTIE: BEN HOOIJSCHUUR email: redactie-dll-info@wsvdelaatsteloodjes.nl
DLL-INFO > 1x per 3 maanden
WANDELINFORMATIE > maandelijks
PERS- EN WEBSITE PUBLICATIES > wandeltochten

Wijziging van woon- en/of emailadres:
Wij verzoeken u adreswijzigingen door te geven aan Ed van der Hout,
ledensecretaris@wsvdelaatsteloodjes.nl

Geef hier ook uw emailadres door, zodat wij u eenvoudig en snel van actuele zaken
op de hoogte kunnen brengen.

Onze winkel……
Embleem DLL LOGO slechts € 2,50.
Coolmax T-shirts slechts € 15,00
DLL Wandelpetjes is van zeer goede
kwaliteit en kosten slechts € 2,50.
Deze artikelen zijn te verkrijgen tijdens
onze wandeltochten of bij Dick Koning:
algemenezaken@wsvdelaatsteloodjes.nl
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Als nieuwe leden heten wij
van harte welkom:
Uit Egmond aan Zee:
Uit Zaandam:
Uit Assendelft:
Uit Westzaan:
Uit Schagen:
Uit Uitgeest:
Uit Krommenie:
Uit Hoofddorp:
Uit Amsterdam:
Uit Heemskerk:
Uit Purmerend:
Uit Wormerveer:
Uit Zaandijk:

Hans Krijnen.
Dahlea Sahupala en René Hooijschuur.
Daphne Jonker en Ina Kleijn, Rob van Marle en Carla van Marle.
Eskil Kok en Kian Kok.
Gita van Dijk.
Adrie van Leeuwen en Ingrid Bos.
Annelies Beringen, Jan Kerssens en Remieke Kerssens-Molenaar.
Brigitte Douven-Kraaijeveld.
Gert Beckman.
Marije Pape en Steve Wallast.
Berthy Strop-Bolhoven.
Hans Jacobs.
Ria Heijkoop.

Bericht van de ledenadministratie
Het komt regelmatig voor dat leden via email of telefoon zelf contact opnemen met het bondsbureau
van de KWBN om adreswijzigingen, aanpassingen van naam, het niet ontvangen van de
Wandelvoordeel pas en afmelden door te geven.
Na de fusie van de twee bonden, NWB en KNBLO, zijn de lidorganisaties zelf verantwoordelijk
voor het aanpassen en onderhouden van de mutaties.
Via de Lidorganisatie Administratie van de bond kunnen deze wijzigingen, door de
ledenadministrateurs van de verenigingen, ingebracht worden en zullen aanmeldingen, van de
leden, rechtstreeks aan het bondsbureau niet in behandeling worden genomen. De berichten
worden doorgestuurd naar de ledenadministratie van de betreffende vereniging. In dit geval de
Laatste Loodjes.
Een paar van onze leden hebben de Jaargids Wandelevenementen ( LWP ) niet ontvangen en
hebben hierover contact opgenomen met de KWBN.
Dit is niet de bedoeling, het bondsbureau zit niet te wachten op berichten van leden van
lidorganisaties.
Ook hiervoor geldt neem contact met mij op. Waarschijnlijk is er iets fout gegaan bij het landelijk
verzend systeem.
Ed van der Hout-ledenadministrateur De Laatste Loodjes.
hout09@kpnmail.nl
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WANDELPROGRAMMA 2016
APRIL – MEI – JUNI
MIDWEEKSE DAGWANDELINGEN
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 en iedereen loopt zijn
eigen tempo. Kosten € 3,50. Bondsleden € 2,50. DLL leden € 1,50. Hiervoor ontvangt men dan wel
een kop koffie of thee en een parkoersbeschrijving.
Dinsdag 12 april

DE PURMERBOS ROUTE
Startplaats: LEEGHWATER BAD
Leeghwaterpark 1 – 1445 RA PURMEREND

Donderdag 5 mei
Hemelvaartsdag om 7.00 uur
Inschrijven vanaf 6.30 uur

3e ZAANSE DAUWTRAPPERS WANDELTOCHT
Startplaats: CLUBGEBOUW ‘WORMER VENDELIERS
Knollendammerstraat 14 – 1531 BE WORMER

Woensdag 11 mei

DE CASTRICUMMER POLDER ROUTE
Startplaats: SPORT EN TENNISCENTRUM
Zienlaan 4 – 1911 TR UITGEEST

Donderdag 9 juni

DE ZAANGOLF ROUTE
Startplaats: ZWEMBAD ZAANGOLF
Wezelstraat 1 b – 1541 LZ KOOG AAN DE ZAAN

MIDWEEKSE AVONDWANDELINGEN
Ook voor 2016 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 gezamenlijke start is om
19.00 uur precies en iedereen loopt zijn eigen tempo. Inschrijven kan vanaf 18.15 uur.
Noteer alvast de volgende wandeldata.
25 mei

TWISKE BIJ AVOND
Startplaats: SPORTHAL OOSTZAAN
Twiskeweg 107 - 1511 BB OOSTZAAN

15 juni

DE WOUDE BIJ AVOND
Startplaats: EETCAFé DE WOUDE
de Woude 1 – 1489 NB DE WOUDE

Dinsdag!! – 21 juni

6e MIDZOMERWANDELING BIJ AVOND
Startplaats: TRIAS SPORTCENTRUM
Saendelverlaan 2 – 1561 KS KROMMENIE
Start 15 km – 18.00 – 18.30 uur
Er wordt niet in groepsverband gelopen
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MIDWEEKSE AVONDWANDELINGEN-vervolg
Start 10 km - 19.00 uur precies
Er wordt in groepsverband lopen!!
Inschrijving voor de 15 km vanaf 17.45 uur;
voor de 10 km vanaf 18.15 uur.

MIDWEEKSE TUSSENDOORTJES
Altijd op een woensdag met uitzondering van 3e Pinksterdag op dinsdag 17 mei.
Voorinschrijving bij Cees Moerbeek noodzakelijk. Alle kosten zijn voor eigen rekening. Verzamelen
vanaf 9.30 uur. Gezamenlijke start om 10.00 uur. Voor treinreizen gelden andere tijden! *) Kijk
hiervoor op onze website!
6 april
woensdag

PARNASSIA ROUTE (deelname opgave: Cees Moerbeek)
HAARLEM NS – via STRAND – OVERVEEN NS
19 km
Startplaats: Restauratie bij station Haarlem NS - Er wordt gereisd per trein.

17 mei
dinsdag !!!!

PINKSTERDRIE TOCHT (deelname opgave: Cees Moerbeek)
ZAANDAM – PURMEREND
16 km
Startplaats: Buurthuis ‘De Veldschuit Veldbloemenweg
8a – 1508 WV Zaandam

1 juni
woensdag

HAARLEMMERHOUT ROUTE 19 km (deelname opgave: Dick koning)
Startplaats: Restauratie bij station Haarlem NS - Er wordt gereisd per trein.

VOORBESCHOUWING PARNASSIA ROUTE
Deze wandeling van ca. 20 km, is een "puur natuur" wandeling waarbij vooral de liefhebber van
duinen en strand royaal aan hun trekken komen. Ook zeer geschikt voor wandelaars die de "30 van
Zandvoort" wat teveel vonden, of verhinderd waren daarvoor. Overigens is deze wandeling een
andere route dan de "30 van Zandvoort" maar er zit wel een overlapping
in in tegengestelde richting.
Meteen na de start om 10 uur bij "De Broodzaak" onder de overkapping van NS Station Haarlem,
gaan wij in westelijke richting en steken de Randweg over, richting Overveen, Daar aan de Zeeweg
gaan wij de Nationaal park de Kennermerduinen in en volgen de route naar Parnassia, waarbij we
ook langs het vogelmeer komen. In deze omgeving zijn veel Schotse
hooglanders en met een beetje geluk, kun je ook Koniks paarden tegen komen. Wij passeren
strandpaviljoen Parnassia en gaan het strand op richting Zandvoort. Al kort
nadat wij op het strand zijn, komen wij bij Beachclub San Blas waar wij zullen
pauzeren. Na de pauze vervolgen wij over het strand de route naar
Zandvoort. Daar aangekomen gaan wij in rechte lijn naar het station van
Zandvoort en gaan wij links daarvan het pad op, parallel aan de spoorlijn. Na
korte tijd een tunneltje door en komen wij op het Visserspad, bekend van de
"30 van Zandvoort" maar nu in omgekeerde richting. Aangekomen bij Kraantje
lek, is het niet ver meer naar NS Station Overveen, waar de tocht eindigt.
Liefhebbers kunnen er voor kiezen om op eigen gelegenheid terug te lopen
naar Station Haarlem, dan komt er ca. 3 km bij.
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VOORBESCHOUWING PARNASSIA ROUTE-vervolg
V.w.b. de lunch het volgende: eigen etenswaar mag in restaurant niet genuttigd worden. Voor
degene die van lunchkaart gebruik willen maken kun je met onderstaand link de lunchkaart
downloaden. Alvast voorbereid op je keuze zorgt voor een snelle bestelling en zorgt ervoor dat de
pauze niet al te lang gaat duren.
Er wordt gereisd met de trein met de volgende vertrektijden:
V-09.01 station Krommenie
V-09.04 station Wormerveer
V-09.07 station Koog-Zaandijk
V-09.09 station Koog-Bloemwijk
V-09.13 station Zaandam
A-09.19 station Sloterdijk en vertrek 09.24
V-09.29 station Haarlem-Zwanenburg
V-09. 34 station Haarlem-Spaarnwoude
A-09.38 aankomst station Haarlem
Belangstellenden dienen zich vooraf per email
aan te melden bij Cees Moerbeek: info@wsvdelaatsteloodjes.nl
Geplande start om 10 uur bij "De Broodzaak" onder de overkapping van
NS Station Haarlem

VOORBESCHOUWING HAARLEMMERHOUT ROUTE
Deze tocht heeft alles wat een wandeling mooi kan maken. Zowel historie (je komt o.a. langs het
Frans Hals museum), parken, bos en duinen.De start is hetzelfde als bij de Parnassia route van 6
april j.l. Dus: 10 uur vertrek bij "de Broodzaak" onder de luifel van NS Station Haarlem. Tevens
eindpunt.
We lopen weer door diverse oude straatjes van Haarlem en ook over de Grote Markt. Onderweg
natuurlijk weer volop historie. Na de oude stad achter ons te hebben gelaten, gaan wij de
Haarlemmerhout in. We volgen de Hertenkamp en komen langs het Hildebrand monument. We
steken op enig moment de Wagenweg over en later ook de Randweg. Daartussen aandacht
voor het fraaie Oranjeplein. Na de Randweg volgen wij het Duinlustpad, dat ons via een bos tot vlak
bij de ingang van landgoed Elswout brengt.Maar daarvoor gaan wij rechtsaf en komen op de
Ramplaan bij onze pauze locatie "Het Wapen van Kennemerland". Voorheen heette dit "de
stinkende emmer"...
Na de pauze vervolgen wij de tocht en komen we via de Brouwerskolkweg en
de Tetterodeweg bij het fraaie Middenduin aan (mooi vergezicht), waar wij ook een rondje in de
duinen gaan lopen. Via de Zanderijvaart komen wij weer bij de Ramplaan, waar wij de route van kort
daarvoor kruisen. Wij gaan via het Houtmanpad weer richting Haarlem centrum en na een rondje
achter het station langs (Staten- en Prinsen Bolwerk, komen wij weer bij station Haarlem aan.Deze
wandeling is de 2e uit een serie van 3 in/om Haarlem. Vorig jaar was er de Spaarne- en Mooie Nel
route, dit jaar dus deze Haarlemmerhout route en volgend jaar (2017) de Schalkwijker route.
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VOORBESCHOUWING HAARLEMMERHOUT ROUTE-vervolg
Er wordt gereisd met de trein met de volgende vertrektijden:
V-09.01 station Krommenie
V-09.04 station Wormerveer
V-09.07 station Koog-Zaandijk
V-09.09 station Koog-Bloemwijk
V-09.13 station Zaandam
A-09.19 station Sloterdijk en vertrek 09.24
V-09.29 station Haarlem-Zwanenburg
V-09. 34 station Haarlem-Spaarnwoude
A-09.38 aankomst station Haarlem
Belangstellenden dienen zich vooraf per email aan te melden bij
Dick Koning: algemenezaken@wsvdelaatsteloodjes.nl
Geplande start om 10 uur bij "De Broodzaak" onder de overkapping van
NS Station Haarlem

BUS-WANDELTOCHTEN
Bus-wandeltocht naar
Scheperwandeltocht in Ruinen
11 juni 2016

Bus-wandeltocht naar
Wandelfestijn 28 mei 2016

Op de tweede zaterdag in juni vindt weer de Scheperwandeltocht
plaats. In korte tijd uitgegroeid tot een levendig evenement en een
must voor de echte wandelaar.

Het 12e Schuiteman Accountants wandelfestijn
Startlocatie
Kerkelijk centrum Bethabara
Van den Berglaan 79
3781 GE Voorthuizen
06-20306686
info@wandelactiviteiten.nl
Ook dit jaar weer verrassend mooie routes door de omgeving van
Voorthuizen. Ook zal de gehele opbrengst ten goede komen aan
een regionaal goed doel. De gebruikelijke attentie aan het einde
van de tocht zal zeker niet ontbreken.
Dit jaar is ons goede doel
Gezinshuis Bethesda
http://www.gezinshuisbethesda.nl/

Ook deze keer leidt de tocht u over heide, door bos en over velden
en kunt u genieten van de prachtige natuur in en rondom de
Heerlijkheid Ruinen. De kans dat u onze “scheper” (schaapherder)
tegenkomt met zijn kudde is erg groot. Hij vertelt u graag alles over
de schapen en het gebied waar ze grazen.
Vertrektijden zijn als volgt.
08.00 uur Krommenie remise - 08.05 uur Wormerveer station 08.10 uur Koog Zaandijk station - 08.15 uur Koog Bloemwijk
station 08.20 uur Zaandam zaanse golf nabij het station - 08.35
uur Kogerveld station. De terugtocht is om 16.00 uur vanuit
Ruinen.
Aanmelden bij Dick Koning
algemenezaken@wsvdelaatsteloodjes.nl Voor wie geen mailadres
heeft 0651195664: bewaar dit nummer voor het geval dat je op het
laatste moment door ziekte of iets anders niet mee kan.De kosten
daarvan bedrage € 15,00 inclusief inschrijfgeld. Betaling via
nummer NL31 INGB 0000 90 52 48 t.n.v. W.S.V. De Laatste
Loodjes

Vertrektijden zijn als volgt.
08.00 uur Krommenie remise - 08.05 uur Wormerveer station 08.10 uur Koog Zaandijk station - 08.15 uur Koog Bloemwijk
station 08.20 uur Zaandam zaanse golf nabij het station - 08.35
uur Kogerveld station. De terugtocht is om 16.00 uur vanuit
Voorthuizen.
Aanmelden bij Dick
Koning algemenezaken@wsvdelaatsteloodjes.nl Voor wie geen
mailadres heeft 0651195664: bewaar dit nummer voor het geval
dat je op het laatste moment door ziekte of iets anders niet mee
kan.
De kosten daarvan bedrage € 15,00 inclusief inschrijfgeld.
Betaling via nummer NL31 INGB 0000 90 52 48 t.n.v. W.S.V. De
Laatste Loodjes
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WEEKEND WANDELTOCHTEN

De Molen en Merentocht is al voor velen een echte wandeltraditie geworden. Dit jaar wordt alweer
de 34ste editie gehouden en staat onze club opnieuw garant voor een fraaie en afwisselende
wandeling. Jong en oud kunnen twee dagen lang genieten van al het moois in de Zaanstreek, in een
gebied met polders, meren, veenweiden en recreatie-gebieden. De Zaanse Schans is opgenomen
in de vijf langste afstanden.
Deelname:
De parkoersen zijn voor iedereen geschikt, zowel individueel als in groepsverband.
De parkoersen zijn echter niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Bovendien wordt het meenemen
van een hond niet toegestaan.
Afstanden: 5, 10, 15, 20, 25, 30 en 40 km.
Startlokaal en starttijd:
De start vanuit de TRIAS VMBO School Saendelverlaan 1 – 1561 KS Krommenie,
tegenover NS station Krommenie-Assendelft.
Starttijden:
30/40 km van 08.00 tot 09.00 uur.
25/20 km van 08.00 tot 10.30 uur.
Overige afstanden van 09.00 tot 13.00 uur.
Het startbureau sluit om 17.30 uur.
Inschrijfkosten:
Bondsleden € 2,00. Niet leden € 3,00. Toeslag voor medaille € 1,50.
Verzorging:Met uitzondering van de 5 km, zijn verder op alle afstanden voldoende rusten tegen
vergoeding aanwezig.
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WANDELUREN COMPETITIE
35 GOUDEN SCHOENTJES
De uren van de wandeluren competitie 2015 zijn geteld. Negenenveertig enthousiaste wandelaars
hebben hun boekjes naar waarheid ingevuld en bij mij afgeleverd. Deze zijn per post naar Duitsland
opgestuurd en daar ook op 21 januari bij de organisatie ‘Stiftung Spazierengehen’ afgeleverd.
Vijfendertig personen ontvangen een gouden schoentje.
Eén daarvan voor de 13e keer, twee voor de 6e keer, zes
voor de 5e keer, zes voor de 4e keer, drie voor de 3e keer,
elf voor de 2e keer en vier voor de 1e keer.
Elf personen bereikten niet de vereiste 300 wandeluren
maar kwamen wel uit op meer dan 200 uur. Vijf daarvan
voor de 3e keer, twee voor de 2e keer en vier voor de 1e
keer. Het bronzen schoentje zal worden uitgereikt aan vijf
personen. Zij kwamen tot meer dan 100 wandeluren maar
bleven
steken tussen de 100 en 200. Van harte
gelukgewenst
allemaal.
Tijdens
de
Algemene
Ledenvergadering op dinsdagavond 15 maart a.s. zal de officiële uitreiking plaats vinden. Dat geldt
voor de volgende personen (tussen haakjes voor de hoeveelste keer).
GOUD (35)
Cor Brasser (5) – 909 uur; Thea Breman (5) – 732 uur; Tini
Neves (5) – 696 uur; Olga Smit (5) – 620 uur; Carla van
Bochoven (2) – 600 uur; Paul de Beer (1) – 564 uur; Thea van
Delft (5) – 556 uur; Thea Warmerdam (4) – 541 uur; Nel Kleve
(3) – 540 uur; Anita Hooijschuur (4) – 485 uur; Jan van Eig (5)
– 450 uur; Anja Donk (1) – 447 uur; Mirjam Zuidervaart (2) –
438 uur; Sylvia Kelner (2) – 430 uur; Ria Heijnen (4) – 403 uur;
Ton de Rooij (2) – 400 uur; Rolien de Vries (2) – 399 uur;
Victor Diemel (2) – 382 uur; Cisca Diemel (2) – 380 uur; Willem Deumer (6) – 372 uur; Henk Schaap
(4) – 366 uur; Clen Hoogland (2) – 343 uur; Annie Lefering (3) – 324 uur; Floris Lefering (3) – 324
uur; Martien Havik (3) – 320 uur; Dick Koning (6) – 319 uur; Nelleke Havik (4) – 316 uur; Luigia
Westerveld (2) – 316 uur; Rob de Boer (1) – 312 uur; André Uitermark (5) – 312 uur; Bets de Boer
(2) – 310 uur; Cees Moerbeek (13) – 307 uur; Leny de Ruijter (1) – 305 uur; Hanneke Goezinne (2)
– 304 uur; Ben Hooijschuur (3) – 300 uur.
ZILVER (9)
Norrie van Heeswijk (1) – 285 uur; Anke Hooijschuur (2) – 252 uur; Cisca Oosterhoorn (2) – 240
uur; Trix Kuik (3) – 234 uur; Carry Moorer (3) – 218 uur; Mascha Westerveld (1) – 214 uur; Harry
Sondorp (1) – 203 uur; Margreet Groenendijk (3) – 202 uur; Simon van Mechelen (1) – 201 uur.
BRONS (5)
Inge van der Klauw (1) – 181 uur; Miranda Kamp (1) – 170 uur; Thijs Boonstra (1) – 158 uur;
Kees Karstens (1) – 129 uur; José Seelen (1) – 110 uur.
Wel aardig om te weten. Het totale aantal wandeluren van alle deelnemers bedraagt 17.919.
Als wij aannemen dat zij gemiddeld 5,5 kilometer per uur hebben gewandeld, dan komen wij
uit op 98.555 afgelegde kilometers.
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Voor 2016 hebben zich inmiddels 63 deelnemers gemeld. Dat is maar liefst 10% van ons
ledenbestand. En met 16 nieuwe medespelers.
Ook dat is nog niet eerder vertoond. Graag zet
ik voor jullie nog even de gang van zaken op
een rijtje. Per kwartaal wordt de tussenstand
van de gewandelde uren bij de deelnemers
opgevraagd. Deze standen worden in de DLLInfo gepubliceerd. Zo zal de tussenstand per
half april in de DLL-Info 02-2016 van juni
worden gepubliceerd. Veel succes!
Cees Moerbeek

ZAANKANTERS WILLEN GRAAG
EEN KERSTLICHTJESTOCHT WANDELEN
In De Zaankanter van 30 december 2015 trekt op de voorpagina de
kop met vette letters ‘Zaankanters wandelen graag’ mijn
aandacht. In een kleiner lettertype daarboven ‘Zaanstreek
hofleverancier Amsterdam Light Walk’. Deze nieuwe loot aan het
wandelprogramma van Le Champion trekt opnieuw veel
deelnemers, wel vijfduizend.
Onder de deelnemers opvallend veel streekgenoten. Om precies te
zijn 514 en dat is 10% van het geheel, zo laat de afdeling Marketing
en Communicatie van Le Champion weten. Dan volgt een
gespecificeerde opsomming van de aantallen uit de Zaanse
plaatsen. De conclusie van de redactie is dat het al met al een
geweldige belevenis was, ook voor de aanwezige Zaankanters.
“We moeten zoiets toch eens door onze eigen streek gaan organiseren”, oppert één van hen.
Onbegrijpelijk is zo’n opmerking voor ons natuurlijk wel. Deze wandelaars weten kennelijk niet dat
zij al zes jaar in de Zaanstreek terecht kunnen bij de
Kerstlichtjestocht van De Laatste Loodjes. Jammer ook, dat
de
wandelaars
vergelijkingen
trekken
met
de
Avondvierdaage (is leuk) en (Z)aan de Wandel (is geweldig).
De Laatste Loodjes wordt in dit verhaal gewoon
overgeslagen. Voor de inschrijfkosten hoeven de
Zaankanters het niet te laten.. Leden betalen 1,50, leden
van de Wandelbond 2,50 en niet-leden 3,50. Hiervoor
ontvangen zij een routebeschrijving, een bon voor koffie of
thee, onderweg chocolademelk en deuvekater en bij
terugkomst nog een bon voor glühwein.
Wij heten u van harte welkom op woensdag 21 december 2016, wanneer wij de 7e Kerstlichtjestocht
organiseren met als startpunt De Lindenboomzaal in Koog aan de Zaan. Aanvang 19.00 uur.
Cees Moerbeek
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Woensdag 30 december, de laatste wandeltocht van de
Wandelsport Vereniging “De Laatste Loodjes” in 2015. Het
jaar waarin wij het tachtig jarig jubileum mochten vieren.
De start is traditie getrouw vanuit het DTS Clubgebouw De
Trots aan de Zuiderweg in Wijde Wormer.
Als om tien uur onze voorzitter Thijs Boonstra het startsein
geeft voor de wandeling hebben 241 wandelaars zich
ingeschreven. Maar voor we van start gaan wordt José
van Anen in de bloemetjes gezet omdat zij de 18.000ste
inschrijfster is van deze wandeltochten.
De wandelroute gaat vanuit het clubgebouw van DTS via de
Zuiderweg richting de Ringvaart van de Wijde Wormer en
lopen langs de in 1922 gebouwde Amerikaanse windmolen
‘De Hercules’,ook wel roosmolen genoemd. Het is een
beschermd monument van bedrijf en techniek. Na de “De
Hercules” en via de Engewormer naar buurtschap
Bartelsluis. In 1638 werd er een schutsluis aangelegd om
de Westerveer- en de Enge Wormerringsloot met de Zaan
te verbinden. Deze sluis, oorspronkelijk de Westersluis
genoemd maakte deel uit van de droogmaking van de
Engewormer. De sluis werd in eerste instantie gebruikt door
beschuitventers, die van en naar Amsterdam reisde om beschuit te verkopen. In de 19e eeuw
vormde de sluis één van de toevoerwegen van de Van Gelder Papierfabriek in Wormer, voor de
aanvoer van de benodigde grondstoffen. De sluis werd in de jaren zestig gedempt. In 1998 werd de
sluis weer in gebruik genomen, ditmaal als onderdeel van een grote bloementuin. Rondom de sluis
is door de jaren heen een buurtschap ontstaan. Dan naar de Kalverringdijk via de wandelroute van
het Schanszichtpad, met rechts een mooi uitzicht op de Zaanse Schans, over 4 bruggetjes en een
vlonder tot de uitkijktoren. Langs het Zaans Museum gaat de wandelroute nu richting
Haaldersbroek, de eerste vermelding van Haaldersbroek dateert uit van de einde 14e eeuw, maar al
enige tijd daarvoor moet het plaatsje zijn ontstaan. De plaatsnaam duidt op het Broekland in het
zogenaamde Haler, een deel dat nu de Kalverpolder is
geworden. Na Haaldesbroek naar de Braakdijk waar op nr. 18
rood de familie Thea en Roel van Delft ons met gratis heerlijke
oliebollen staat op te wachten. Vervolgens de route blijven
volgen over de Braakdijk en langs Het Heerenhuis terug naar
het clubgebouw van DTS. Aldaar kunnen we een heerlijk kopje
koffie/thee nuttigen en genieten van een heerlijke kop snert
tegen kostprijs. Zo is er eind gekomen aan het 80ste
wandeljaar. Een jaar waarin we definitief afscheid moesten nemen van twee leden. Op 16 mei 2015
overleed plotseling Theo Peters en op 25 juli 2015 moesten we afscheid nemen van Johan Gerhard
Leeuwerink.
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Tijdens de jaarvergadering op 17 maart 2015 namen we afscheid van onze voorzitter Piet Aafjes,
die om gezondheidsproblemen de voorzittershamer moest neerleggen. Hij wordt opgevolgd door
Thijs Boonstra. Het was ook het jaar waarin we in totaal 38 georganiseerde wandelingen konden
lopen, n.l. 4 weekend tochten. 1 tweedaagse (M&M tocht), 7 Tussendoortjes, 7 Avondwandelingen
13 Midweekse wandeltochten en tot slot nog 6 Jubileum tochten. Welke vereniging doet het ons na?
Willem Deumer.

WANDELVERSLAG

Vanmorgen om 7.30 uur ging de wekker, ja een wandelochtend, wat gaan we doen de regen klettert
tegen de ramen. Even overleggen en op buienradar kijken. Nou toch maar wandelen, dus Kees
gebeld of hij ons kon oppikken bij het station. Aangekomen bij
tuinvereniging Nut en Genoegen waar al een klein groepje was
gearriveerd. Dus eerst een bakkie en af en toe kwamen wat
deelnemers binnen, niet zoveel zoals we met goed weer gewend
zijn. Met totaal 41 wandelaars zijn we van start gegaan in de
regen. De Zaans Erfgoed route liep langs en door het
artillerieterrein waar nu ook vluchtelingen zitten.
Langs de pont en de Pieter Ghijsenlaan weer terug naar de
Provincialeweg. Hier staken we de weg over en langs de Houtwerker, het Eiland en het Tsaar
Peterhuis naar de Beatrixburg. Gelukkig werd het droog en kwam
er blauwe lucht tevoorschijn. Hier vandaan zouden we nog naar
de Klauwershoek gaan, maar plots gingen we de Prins
Hendrikkade op om vervolgens een stukje Zuiddijk te nemen naar
de Den Uylbrug. Deze over en langs de Haven weer terug naar
Nut en Genoegen waar de koffie klaar stond. Ondanks de regen
een leuke wandeling. Allemaal een ietsie nat, maar iedereen was
over de wandeling zeer tevreden.
Anke Hooijschuur

WANDELBERICHTEN OP KWBN-REGIO-WEST
Sinds kort staan er op de KWBN-regio-west website allerlei
wandeltochten die georganiseerd worden in onze regio. Ook de
wandeltochten van DLL worden daar geplaatst.
Misschien de moeite waard om eens een kijkje te nemen op:
http://www.kwbn.nl/west/pagina/over-de-regio/regio-wandeltochten

13

WEBMASTER HANS VAN DER HAM
LID VAN VERDIENSTE

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van mijn wandelsportvereniging "De Laatste
Loodjes", ben ik benoemd tot Lid van Verdienste, voor de rest van mijn leven (...). Tevens ben ik na
ruim 7 jaar afgetreden als bestuurslid en webmaster. Ik ontving ook een boeket en een cadeautje
van een medelid. Er was een toespraak. UIteraard fijn te horen dat mijn werk gewaardeerd werd.
Maar voor mij was het ook een dubbel gevoel: het was immers ook weer een afsluiting van een
mooi...
Hans van der Ham

JAARVERSLAG
WANDELSPORTVERENIGING DE LAATSTE LOODJES 2015
Het jaar 2015 zal bij De Laatste Loodjes de boeken ingaan als
een fantastisch jubileumjaar. Tachtig jaar oud en dan een
wandelprogramma presenteren dat klinkt als een klok. Naast
het zo langzamerhand geijkte programma met 13 midweekse
dag- en 6 midweekse avondwandelingen, 7 tussendoortjes en
4 weekendtochten, hadden wij dit jaar nu ook de Jubileum
Zesdaagse.
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Alles bij elkaar geteld kwamen we op 36 tochten met
maar liefst 55 parkoersen. Deze brachten totaal 5.682
wandelaars op de been. Ten opzichte van 2014 een
toename van 1.343. Uiteraard had de Zesdaagse hier
met 1.049 deelnemers een belangrijk aandeel in. Maar
ook het Molen en Meren weekeinde mocht zich weer
eens in een grote opkomst verheugen. Maar liefst 929
deelnemers en dat waren er 479 meer dan in 2014. Het
totale deelnemersveld van de 157 Midweekse wandelingen die vanaf 2015 zijn georganiseerd, is in
december de 18.000 gepasseerd. Het gemiddelde aantal deelnemers is nu 115 per tocht.
Opnieuw zagen wij een terugloop van het ledental. Aanvankelijk leek het erop dat wij met de circa
70 bedankjes onder de 600 leden zouden komen. Maar met circa 40 nieuwe leden erbij, kwam het
aantal leden per 31 december uit op 656. Deze zijn afkomstig uit 66 plaatsen, waarvan 54 niet
Zaanse en maar liefst 18 van buiten Noord Holland. Die komen uit Flevoland, Zuid Holland,
Groningen, Utrecht, Gelderland, Limburg en Noord Brabant.
Even terug in de tijd. Onze club, in 70 jaar niet verder gekomen dan een ledental van 150 en in 2005
zelfs teruggevallen naar 60. Voor het toenmalige bestuur aanleiding om de activiteiten per eind 2005
te beëindigen. In maart 2005 wordt echter een doorstart gemaakt met een nieuw bestuur waarna in
de daaropvolgende tien jaar de vereniging is uitgegroeid naar een club, die met ruim 600 leden tot
één van de grootste wandelclubs in Nederland is uitgegroeid.
Bij een jubileumjaar hoort uiteraard een JC (jubileumcommissie). Op een kleine wijziging na bestond
deze JC uit bijna dezelfde personen als 5 jaar geleden. Onder aanvoering van voorzitter Sonja
Rothuizen waren binnen deze commissie ook Anke Hooijschuur, Martien Havik, Margreet
Groenendijk, Frans Schouwenaar en Harry Sondorp zeer actief. Er was dan ook een berg werk aan
de winkel. De grootste klus, die ook het hele jaar om de twee maanden terug kwam, was de
Jubileum Zesdaagse. Harry ging zich bemoeien met de zes parkoersen, welke naar later bleek, door
de deelnemers met een hoog cijfer werden gewaardeerd. In het jubileum weekeinde werd op
zaterdag een Knobbeltocht door Koog en Zaandijk georganiseerd. Het weer was uitstekend, de
opkomst niet om over naar huis te schrijven. De volgende dag viel de broodmaaltijd na de 12
kilometer wandeling op de 2e Zesdaagse etappe goed in de smaak. Ook de organisatie van de
Kerstlichtjestocht was in handen van de JC. De opkomst was minder dan verleden jaar maar de
verhuizing van Simson naar de Lindenboom bleek in de praktijk een goede zet te zijn.
De pers en propaganda in bijna al zijn vormen is nog steeds, en uiteraard naar volle tevredenheid,
in handen van Ben Hooijschuur. Naast de vier DLL-Info´s die om het kwartaal verschijnen, verzorgt
hij voor alle email bezitters maandelijks een Info met de komende wandeltochten. Maar ook zijn
persberichten van onze tochten gaan naar bijna alle nieuwsmedia in de Zaanstreek en omstreken.
In 2015 heeft de website weer een metamorfose ondergaan. Deze is uiterlijk geheel vernieuwd en
de menu’s hebben een geringe herschikking gehad. De directe reden voor deze wijzigingen was van
technische aard maar het is de duidelijkheid ten goede gekomen. Ook de toegang tot de diverse
fotoalbums is overzichtelijker geworden. Naast de ‘gewone’ website, hebben wij ook al weer enige
tijd een Facebook pagina.
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Hoewel de bezoekers van beide voor een deel hetzelfde zijn, is het doel van het bezoek toch
anders. Op de DLL site vind je meer details en zijn bijvoorbeeld de wandelverslagen blijvend
toegankelijk. De Facebook pagina is vooral ‘snel’ voor nieuws. Bovendien kunnen bezoekers zelf
ook direct artikelen plaatsen. Beide hebben ruimschoots hun nut naast elkaar bewezen.
Door ziekte van webmaster Hans van der Ham heeft deze moeten omzien naar een opvolger. Daar
is hij gelukkig goed in geslaagd in de persoon van Hans Krijnen. Deze Egmonder is zelf webmaster
van zijn tennisclub en staat werkelijk te springen om bij DLL aan de slag te gaan. Hij zal per 1
januari de nieuwe webmaster zijn en in maart 2016 toetreden tot het bestuur. Hans van der Ham
hoopt dat de contacten in stand blijven, ook als hij ‘minder in zicht’ zal zijn. Zoals hij zelf zegt: “staat
hij met raad en daad langs de kantlijn”. Onze grote dank gaat uit naar Hans voor de fijne contacten
en samenwerking vanaf oktober 2008.
Tenslotte een grote pluim voor alle 58 vrijwilligers, die in welke vorm dan ook, in het afgelopen jaar
voor onze club in actie zijn gekomen. Traditioneel volgde voor hen rond de Kerst een toepasselijke
attentie.
De activiteiten van 2015 nog even op een rijtje.
Het bestuur, bestaande uit 7 personen, start op 1 januari 2015 met
Piet Aafjes (voorzitter), Cees Moerbeek (secretaris), Margreet
Groenendijk (penningmeester), Ed van der Hout (ledenadministrateur), Hans van der Ham (webmaster), Dick Koning
(algemene zaken) en Harry Sondorp (tochtencoördinator). In maart
treedt Piet tussentijds om gezondheidsredenen af. Thijs Boonstra
treedt, na de overhandiging van de voorzittershamer, officieel toe tot
het bestuur, hetgeen door de Algemene Vergadering officieel wordt
bekrachtigd. Het bestuur komt zes keer in vergadering bijeen.

Januari
15. Vanuit het Zwembad ‘Zaangolf’ te Koog aan de Zaan vertrekken slechts 43 deelnemers voor de
‘Oud Zaandijk Route’. Een teleurstellend begin van het jaar maar gelet op de barre
weersomstandigheden valt het aantal toch wel erg mee. Het zwembad biedt ons een gezellige
startgelegenheid en wij komen hier zeker in 2016 nog eens terug.
Februari
13. De Valentijn Route vanuit Het Wapen van Assendelft telt gelukkig een ongekend hoog aantal
deelnemers. Het zijn er net geen 200 maar 199 inschrijvingen hebben we met deze tocht nog nooit
gehad. Kennelijk zijn zij op de traditionele traktatie van de suikerhartjes afgekomen.
22. Ook de opkomst voor de 1e etappe van de Jubileum Zesdaagse is grandioos. Vanuit het
clubgebouw van de Wormer Vendeliers gaan 283 wandelaars op weg voor de eerste 15 km van de
in totaal 80 km die uiteindelijk moet worden afgelegd.
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Maart
16. Vanuit restaurant ‘De Krokodil’ te Krommenie gaan 176
enthousiaste wandelaars op pad voor de door Cor Brasser
bedachte ‘Krommenie Route’. Opvallend van deze route is,
dat de deelnemers de bebouwde kom van Krommenie steeds
rechts laten liggen.

17. De 80e Algemene Ledenvergadering wordt voor de laatste keer in Buurtcentrum ‘De Kolk’
gehouden. Deze locatie aan de Heijermansstraat wordt gesloten. Voorzitter Piet treedt zoals eerder
gemeld af. Thijs Boonstra meldt zich als kandidaat en krijgt na de goedkeuring van de vergadering
de voorzittershamer in zijn handen gedrukt. Margreet Groenendijk en Dick Koning zijn aftredend
maar weer herkiesbaar voor 3 jaar. De jubilarissen zijn Ingrid Bakker (50 jaar lid), Herman Prins (50
jaar lid) en Monique van Bokhorst (40 jaar lid). De contributie voor 2016 blijft onveranderd € 15,00
voor senioren en € 5,00 voor leden onder de 18 jaar.
April
4. Het 9e Rondje Haven mag zich verheugen in een deelnemersveld van 291 deelnemers. Het
gemiddelde, met de afgelopen edities meegerekend, ligt echter hoger, dus wat dit betreft zijn wij
minder tevreden. Maar de gastvrijheid van Vrijbuiter spreekt weer boekdelen!
8. Het eerste Tussendoortje van het jaar gaat van start. Café Restaurant ‘De Viersprong’ in Schoorl
is de startgelegenheid van een 20 km lang parkoers, wat best puur pittig genoemd kan worden.
Ondergetekende is de bedenker van klimpartijen over 50 meter hoge duinen, bospercelen, strand
en woestijnachtige zandvlaktes. De rust in de ‘Berenkuil’ is een verademing. Maar de 39
deelnemers genieten volop.
14. De Buitenhuizen Route speelt zich voornamelijk af in Spaarnwoude. De start is vanuit Cafetaria
Visser aan de zuidzijde van de pont in Buitenhuizen. Er is weer wat te vieren. Anke Hooijschuur
loopt vandaag haar 100e midweekse wandeling en Nel Kleve schrijft zich vandaag in als 17.000ste
deelnemer sinds de opstart in 2015. De huldiging wordt gadegeslagen door 110 deelnemers.
18. Het begin van de viering van het 80-jarig bestaan van De Laatste Loodjes. De
jubileumcommissie heeft een fraai ‘Knobbelparkoers’ van 8 km uitgezet in Koog en Zaandijk. Zestig
puzzelaars geven acte de présence.
19. Dit is de echte jubileumdag, tachtig jaar geleden opgericht door een clubje lange mannen,
waaronder de oprichter Jan Lubbers. Reden temeer om dit feest te vieren met 198 deelnemers op
de 2e etappe van de Jubileum Zesdaagse en die bovendien na afloop met zijn allen deelnemen aan
een prima verzorgde broodmaaltijd. Dit alles in het clubhuis van DTS in de Kalver Sporthoek.
Saillant detail is het feit dat op deze zelfde dag Cor Brasser precies zijn 80.000ste wandelkilometer
aflegt en daarom een fraaie oorkonde in ontvangst mag nemen alsmede een klaterend applaus.
24-25. Onze sponsor Vrijbuiter in Zaandam organiseert een wandelweek waar De Laatste Loodjes
op vrijdag en zaterdag een promotiestand in de winkel bevolkt.
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29. De eerste midweekse avondwandeling, Het Uitgeestermeer
bij Avond, gaat van start. Vanuit het Dorpshuis De Horn
in Krommeniedijk lopen er 96 deelnemers het slechte weer, storm
en regen, tegemoet op het Zwaansmeerpad langs het
Alkmaardermeer.

zijn 100ste
deel.

Mei
6. Het Rondje Neck vanuit het Dorpshuis van de gelijknamige
plaats trekt 67 deelnemers. Daaronder Henk Schaap, die vandaag
midweekse wandeling volbrengt. Het fraaie boeket en een leuk parkoers valt hem ten

9-10. Het Molen en Meren wandelweekeinde brengt totaal 929 deelnemers op de been. Alleen op
zaterdag hebben wij al meer deelnemers (510) dan verleden jaar over het hele weekeinde (450).
Voor het eerst wordt vanwege ons 80-jarig jubileum een Molen- en Meren Tweedaagse toegevoegd.
Het aantal deelnemers van 46 is echter te weinig om hier in de toekomst het vele extra werk voor uit
te voeren.
14. De 2e Zaanse Dauwtrappers Wandeltocht in Wormer vertrekt dit keer vanuit het clubhuis van de
IJsclub Nova Zembla aan het Kerkepad. Voor de 10 en 15 km komen er toch 96 deelnemers aan de
start.
16. Theo Peters uit Heemskerk komt te overlijden door een plotselinge hartstilstand tijdens een
wandeltocht in Volendam. Zogezegd ‘in het harnas gestorven’. Theo was lid sinds 30 september
2010, heeft 28 midweekse wandelingen gelopen en is 67 jaar geworden.
20. Het Jagersveld bij Avond vertrekt vanuit de kantine van RCZ. Het deelnemersveld van 83
wandelaars geniet van de mooie route en het mooie weer.
26. Derde Pinksterdag. Tijd om wandelend van Zaandam naar Purmerend te gaan, maar een
veemarkt zal je daar niet meer aantreffen. Vanuit de pastorie van de Sint Jozefkerk aan de
Veldbloemenweg trekken 54 wandelaars hun wandelschoenen aan om 15 km verderop bij C.R.
Spijkerman de welverdiende koffie met appelgebak naar binnen te werken.
Juni
1-4. De 72ste Avondvierdaagse wordt door veel leden van DLL gelopen. Wij kunnen terugkijken op
een goed georganiseerd evenement door de Stichting A4D Zaanstreek.
4. Aan het weer heeft het niet gelegen dat wij slechts 54 deelnemers kunnen begroeten op de
Velserbeek Route, een idee uit de koker van Hans van der Ham. Gelukkig maar, want binnen is er
geen ruimte om in te schrijven en dat vindt nu plaats buiten in het zonnetje op het terras van
Bastiaanse Frituur in Velsen Zuid. Op het naast ons liggende Noordzeekanaal vaart een giga cruise
schip voorbij richting Amsterdam. Voor ons ligt een werkelijk prachtig parkoers op ons te wachten.
6. Met de bus naar de 5e Deurstapperstocht in Ommen. Dat kan wel eens leuk worden, denken de
63 ´Loodjes´, die naar behoefte aan de 5, 10 of 15 km gaan deelnemen.
Iedereen komt aan zijn trekken in een prachtige omgeving.
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Heel sneu dat door een ongelukkige val Louise Kotten
zich na afloop in een ziekenhuis moet laten helpen
wegens een zwaar verstuikte enkel.
10. Op het Willibrorduspad (Alkmaar/Utrecht) wordt
vandaag de 8e etappe gelopen van Abcoude, via een
tussenstop in Weesp, naar Naarden -Bussum. De afstand
van ca. 20 km wordt afgelegd door 39 deelnemers.
17. Helaas valt ook de wandeling ´Castricum bij Avond´ letterlijk en figuurlijk in het water.
Gedurende de twee uur durende wandeling door o.a. het gebied van ´Dijk en Duin´, wordt het
gezelschap van 40 deelnemers geconfronteerd met regen. Start en finish is bij Sportcentrum De
Bloemen in Castricum.
22. Hetzelfde weertype overkomt het legioen dat afkomt op de 5e Midzomeravond wandeltocht.
Vanuit het Trias Sportcentrum in Krommenie weten 62 doordouwers wel om te gaan met dit weer.
28. De 3e etappe van de Jubileum Zesdaagse gaat van start vanuit de gezellige horeca gelegenheid
´Het Zaanse Hoekje´. De 146 deelnemers zijn enthousiast over het door Harry Sondorp bedachte
parkoers.
Juli
3. De Poelboerderij in Wormer is de startplaats voor de ´Van Brug tot Brug Route´. Slechts 54
personen komen daar op af, maar die genieten dan ook van een heerlijke zonnige zomerdag. De
mannen zijn met 31 man voor het eerst tijdens een midweekse wandeling in de meerderheid.
10. Op 79-jarige leeftijd overlijdt Annemarie Hoogesteger. Zij was vanaf 1 oktober 1978 lid en in de
beginjaren een trouw deelnemer van door onze club georganiseerde wandeltochten.
22. Bijna staan we bij Atletiekvereniging Zaanland voor gesloten deuren. Maar gelukkig wordt op
tijd, met de hulp van Zaanland man Paul de Ridder, actie ondernomen en zijn de 107 deelnemers
niet voor niets gekomen. Het Westerwindpad bij avond valt best in de smaak.
25 en 30. Een ongelukkige val vanaf zijn bootje wordt Gerard Leeuwerink noodlottig. Twee
maanden lang vecht hij met ups en downs voor zijn leven. Tevergeefs. Hij overlijdt op 78 jarige
leeftijd. Een flinke afvaardiging van onze club neemt afscheid van een bijna onvervangbare
vrijwilliger.
29. Maar liefst 51 deelnemers trekken de wandelschoenen aan voor het door Hans van der Ham
bedachte 20 km lange Tussendoortje van het NS-station Haarlem-Spaarnwoude naar het NS-station
Zaandam. Vanaf 09.00 uur is het verzamelen en gratis koffie drinken bij Ikea. De rust is in
Spaarnwoude bij ´Onder de Platanen´.
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Augustus
12. Opnieuw een Tussendoortje van de hand van Hans van
der Ham. Ditmaal maken 46 liefhebbers kennis met de ´Mooie
Nel Route´ in Haarlem en omstreken. Alleen het uurtje
wandelen door steegjes en langs grachten in de historische
binnenstad is al uniek.
15. De 7e Kalverpolder tocht mag zich ook weer in flinke
belangstelling verheugen. Geen buitenlanders dit keer maar met 566 deelnemers zijn wij dik
tevreden. Evean Guisveld is zo langzamerhand de traditionele startplaats geworden.
24. Mooi weer met de Dahlia Route en wat te zeggen van de fraaie dahliatuin in het
Volkstuinencomplex van Jan Vroegop. Maar liefst 101 deelnemers zijn daar getuige van.
September
2. Vanuit het clubgebouw van het Trompettercorps Simson in de Koog genieten 118 wandelaars op
het ´Frans Marspad bij Avond´ van een fantastische zonsondergang rond de klok van 20.30 uur.
6. Ondanks de 4e editie van ´Zaan de Wandel´ welke ook op deze zondag plaats vindt, komen er
toch nog 106 wandelaars af op de 4e etappe van de Jubileum Zesdaagse. De start is vanuit het Fort
bij Krommeniedijk en de rust bij Fort Veldhuis.
12. De bus van Hellingman is niet vol als we gaan wandelen in Krimpen aan de Lek. De thuisblijvers
hebben wederom ongelijk. De 57 reisgenoten krijgen prachtige en goed gepijlde routes aangeboden.
16. Het Tussendoortje de ´Van Pont naar Pont Route´ is opnieuw een idee van Hans van der Ham.
Vanuit station Sloterdijk wandelen 47 belangstellenden naar de NDSM pont. Vandaar een mooie
route in Noord om tenslotte te eindigen bij de IJpont achter het Centraal Station.
22. De Buitenlanden Route in Beverwijk trekt 53 deelnemers. Sportsbar Lua staat altijd garant voor
een uitermate geschikte startgelegenheid.
Oktober
3. De laatste bustocht van het jaar gaat met 60 passagiers naar de 54ste Veluwe Herfstkleuren- tocht
in het Gelderse Epe. De goed bepijlde routes in een prachtige omgeving smaakt naar meer.
12. De Evean Herfstwandeltocht wordt voor de 12e keer georganiseerd. De tocht vanuit Evean
Oostergouw trekt 293 deelnemers.
14. De Amsterdamse Parkentocht is het laatste Tussendoortje van het jaar. Cor Brasser heeft de
route bedacht en heeft na een ruime 20 km bijna alle Amsterdamse parken aangedaan. De
belangstelling is buitengewoon, 63!
18. De 5e etappe van de Jubileum Zesdaagse wordt deze dag in Wormer en omstreken gelopen.
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Vanuit het clubgebouw en partytent van IJsclub Nova Zembla
vertrekken 128 deelnemers. De prutdijk langs de Wijde Wormer
Ringvaart wordt niet door iedereen gewaardeerd.
21. Vandaag gaan 70 wandelaars aan de wandel vanuit het chique
restaurant van de Heemskerkse Golfbaan. Heel wat anders dan de
gebruikelijke startgelegenheden in sportkantines. Cor Brasser is
ook hiervan de bedenker en de route wordt alom geprezen.

24. Vrijbuiter organiseert een zogenaamde wandeldag en geeft o.a. De Laatste Loodjes de
gelegenheid om de club en het wandelen te promoten. Er zijn altijd wel klanten die zeer
geïnteresseerd zijn.
31. In Voorburg vindt de eerste vergadering plaats van de KWBN-Regio West. Onze vereniging
wordt vertegenwoordigd door het Dagelijks Bestuur.
November
19. Evenals in juli bij Zaanland staan wij om 9 uur voor de vaste deur van clubgebouw Plato naast
de Moskee in Poelenburg.
Gelukkig reageert de mevrouw waar de afspraak mee gemaakt is op ons telefoontje, zodat de
inschrijvingen, die eerst onder de achterklep van de auto plaats vinden, verder binnen worden
afgewerkt. De Moskee Route gaat o.a. door het Twiske en telt 93 deelnemers.
30. Voorzitter en secretaris zijn uitgenodigd door ex wethouder Corrie Noom voor een interview bij
Zaan Radio. De uitzending van 1 uur vindt plaats op 13 december.
December
21. Vandaag wordt de 6e en laatste etappe gelopen van de Jubileum Zesdaagse, in de
wandelgangen ook wel Kerstlichtjestocht genoemd. Het aantal deelnemers bedraagt 188, waarvan
ruim honderd na afloop met een fraaie oorkonde (alle etappes volbracht) verrast worden. De
Lindenboomzaal in de Koog is als startlocatie een verademing in vergelijking met Simson. De zaal is
feestelijk versierd en kan de grote opkomst met gemak verwerken. In de zaal maar ook tijdens de
wandeling bij de chocoladestop zorgt Hans Metsch voor vrolijke accordeon noten. Ook deze laatste
etappe is bedacht door Harry Sondorp. Bijna geen verlichte straat is overgeslagen.
30. De gebruikelijke afsluiting van het wandeljaar. De Oliebollen en
Snert wandeltocht vanuit de kantine van DTS in de Wijdewormer.
José van Anen wordt in de bloemetjes gezet omdat zij zich als
18.000ste midweekse wandelaar laat inschrijven. Met 244
wandelaars is het vandaag de drukste midweekse wandeling van
het jaar. De uitgifte van de oliebollen bij Roel en Thea van Delft
begint ook zo langzamerhand traditie te worden.
Wormer, 31 december 2015
Cees Moerbeek, secretaris
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WANDEL MEE MET DE RODE LOPER
Voel je VIP!
Loop mee op de Rode Loper, op 16 april in Naarden, tijdens het
nieuwe wandelevenement van de Nierstichting en NVN. Elke stap op
de Rode Loper is een stap in de richting van de draagbare kunstnier,
want de opbrengst van dit wandelevenement draagt hieraan bij. Je
wordt onthaald als VIP: start en finish op een rode loper, een VIPfotoshoot, optredens van bekende artiesten en versnaperingen
onderweg. Schrijf je nu in, alleen of met een team. www.rodeloper.nl
Zet jij de stap over de rode loper?
Zaterdag 16 april rollen de Nierstichting en de NVN
letterlijk de rode loper voor je uit. Je kunt kiezen uit
drie afstanden (5, 10 en 20 km). Onderweg wordt je
als VIP onthaald, met entertainment en
versnaperingen. Want elke stap die jij zet, brengt de
draagbare kunstnier dichterbij! Schrijf je in
op www.rodeloper.nl
Zet jij de stap?

WANDELVERSLAG

Vrijdag 12 februari 2016, vandaag de traditionele Valentijns Route met de start vanuit Het Wapen
van Assendelft, Dorpsstraat in Assendelft. Een klein stukje geschiedenis. Het begon allemaal in
1957 toen Hannes van Gelderen, conciërge werd van het toenmalige Rooms-Katholieke
Verenigingsgebouw. Dit gebouw hoorde bij de Sint-Odulphuskerk
(gebouwd in 1887-1888) die er tegenover staat.
Ver voor 1957 deed het gebouw dienst als meisjesschool, van
1893 tot het voorjaar van 1921. De Tweede Wereldoorlog maakte
een einde aan het verenigingsleven. Maar na de meidagen van
1945 bloeide het verenigingsleven weer op. In 1970 werden de
gebouwen officieel gekocht van de kerk door Hannes en zijn vrouw
Truus.
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Helaas heeft Hannes er niet lang van kunnen genieten, omdat hij al in 1979 op 64-jarige leeftijd
overleed. In 1973 bracht Prinses Beatrix samen met haar man Prins Claus een bezoek aan
Zaanstad. Het Wapen van Assendelft werd gekozen als koffiestop.
De eerste Sint-Odulpuskerk in Assendelft werd rond 1410 gebouwd, maar ging tijdens de reformatie
in 1582 over naar de protestanten. De katholieken van Assendelft maakte in de eeuwen daarna
gebruik van schuilkerken, tot in 1853 een nieuwe kerk werd gebouwd. Deze waterstaatskerk bleek
echter al naar enkele decennia te klein en bouwvallig, waardoor in 1883 werd besloten een nieuwe
kerk te bouwen.
Assendelft heeft met zijn 7,2 km lange Dorpsstraat één van de
langste straat van Nederland en loopt van het Noordzee Kanaal tot
Wormerveer.
Waren er vorig jaar 199 wandelaars, vandaag mogen we 192
wandelaars begroeten. Dit is een groot verschil met de ‘slechts’ 41
wandelaars die we bij de Midweekse Dagwandeling in januari
mochten ontvangen. De 192 van nu bestonden uit 146 DLL leden,
15 Bondsleden en 31 niet leden. De vrouwen waren met 118 in de
meerderheid ten opzichte van de mannen met 74. Verrassend waar de niet Noord-Hollanders
vandaan kwamen. Almere, Vleuten, Leusden en Hazerswoude-Dorp.
Na een kort welkomstwoord en enige mededelingen door onze voorzitter Thijs, waarbij hij gebruik
maakt van de nieuwe geluidsinstallatie, vertrekken we met een stralend zonnetje. Prima
wandelweer!! Na een korte wandeling door Assendelft komen we bij de Communicatieweg waarna
we het water De Delft oversteken en lopen we op de Veenpolderdijk met links van ons de Sluissloot.
Na de dijk steken we de Nauernasche Vaart over. Links de
watertoren van Assendelft, gebouwd in 1885 en werd ontworpen
door architect D. de Leeuw. De toren heeft een hoogte van 41,85
meter en het waterreservoir heeft een inhoud van 1200 m³. De
oorspronkelijke hoogte was 31,4 meter met een inhoud van 540
m³. In de jaren twintig vond een ingrijpende verbouwing plaats in
de toren. Het reservoir en het dak werden verwijderd. De toren
kreeg een veel grotere en hogere kop, waarin zich een betonnen reservoir bevindt. Na de
Nauernasche Vaart bereiken we het 2 km lange Riettoppad in het natuurgebied Guisveld. Door de
regenval van de laatste dagen was het een beetje drassig, wat niet iedereen leuk vindt. Na het
drassige pad komen we in het buurtschap Middel. Middel vormt het
noordelijke einde van het dorp Westzaan. De benaming komt van
het plaatsje De Middel dat gelegen was in het midden van het
noordelijke deel van de Westzanerpolder. Het plaatsje bestond niet
meer dan uit een geclusterde groepje boerderijen.
Na Middel lopen we langs de Noorderveenweg en komen we weer
bij Assendelft. Hier gaan we het Binnendelftpad op met rechts de
Binnen Delft en links de nieuwbouw van Saendelft. Na een rondje langs en door Saendelft bereiken
we het Kaaikpad met links het water van de Kaaik en recht het W.C. De Saen.
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Aan het eind van het Kaaikpad bereiken we weer de Noorderveenweg en daarna de Dorpsstraat
waarna we na een klein kilometertje Het Wapen van Assendelft weer bereiken. Het einde van een
mooie tocht. Na een lekker kopje koffie en wat napraten gaan we voldaan naar huis om de prut van
het Riettoppad van onze schoenen en broekspijpen te verwijderen.
Willem Deumer.
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Maandag 14 maart een Midweekse wandeling en wel de “Adelaar
route”. Het is een mooie zonnige dag en een koude noordenwind.
Samen met 172 wandelaars gingen we om 10.00 op pad. Het
eerste stukje over het terrein van Oliefabrieken Crok & Laan. De
fabriek,is gebouwd rond 1896. In ca. 1950 werd de zeepproductie
gestaakt en werd het gebouw gebruikt als pakhuis, zoetwaren en
voedingsmiddelen. De fabriek maakt deel uit van het industriële
verleden. De zeepfabriek is thans in gebruik als oliën- en
vettenfabriek ten behoeve van de productie van de Zaanstreek zoals dat rondom de Zaan
geconcentreerd was. De fabriek is prominent gelegen aan de westoever van de Zaan waarbij de
toren met Adelaar een landmark-functie vervult.
Over het terrein gelopen waar we allemaal bij elkaar moesten blijven vanwege de veiligheid. Daarna
via Zaandijk en de Julianabrug door de Zaanse Schans waar het weer een drukte van belang was
met toeristen. Hierna kwamen we in Wormer en via de Clausburg en de Zaanweg weer terug naar
de Dekamarkt waar we onze stempel en wandelplaatje konden
halen.
De wandelaars kwamen weer uit alle windstreken vandaan en
wel uit Den Helder, Almere, Heerhugowaard, Schagen,
Zandvoort, Hippolytushoef, Mijdrecht, Volendam, Weesp en
Voorburg. 133 DLL leden, 19 Bondsleden en 20 niet leden.
Wandelgroetjes Anke Hooijschuur.
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BLOEMENDAGEN IN LIMMEN

Graag willen wij, Stichting Bloemendagen Limmen, het volgende onder uw aandacht brengen.
Jaarlijks worden in Limmen de traditionele Bloemendagen georganiseerd. Het evenement is zoals
altijd gratis toegankelijk en in 2016 al voor de 64ste keer.
In het voorjaar wordt het dorp, met ongeveer 7.000 inwoners omgetoverd in een zee van
lentebloemen. Vele mozaïeken en werkstukken gemaakt van hyacintenbloemen liggen door het hele
dorp verspreid in de tuinen van de inwoners. Vanaf 2016 heeft de Stichting besloten om de
Bloemendagen Limmen op een vaste datum te laten plaatsvinden namelijk van 30 april t/m 5 mei.
Dit zorgt ervoor dat u dit jaarlijkse fantastische evenement standaard in uw programma kunt
opnemen als u een jaarlijks terugkerend programma heeft.
Wij nodigen u hierbij van harte uit om de route van 10 a 11 kilometer, welke u door het hele dorp
Limmen voert, te komen wandelen.
Met vriendelijke groet,
Stichting Bloemendagen Limmen
www.bloemendagenlimmen.nl

25

De eerstvolgende uitgave van de DLL – INFO zal verschijnen
op 30 juni 2016
AL HET LAATSTE NIEUWS STAAT OP: www.wsvdelaatsteloodjes.nl

WANDELSPORTVERENIGING “DE LAATSTE LOODJES”
ZAANDAM
OPGERICHT 19 APRIL 1935
INGESCHREVEN BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 40617767

www.wsvdelaatsteloodjes.nl
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