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ACTUELE
W E B S I TE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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 VOORZITTER.
DOORSTART
1935 - 2010
Een echt jubileum voor de Wandelsport Vereniging
DE LAATSTE LOODJES
In 2005 was het bijna niet meer mogelijk dat dit nog zou gaan gebeuren.
Maar door een wandelaar die het heel jammer zou vinden als “De Laatste Loodjes”
zou ophouden te bestaan,
ging deze wandelaar telefoontjes plegen om een aantal personen te “vragen”
om mee te helpen aan een doorstart.
En 6 April 2005 was de doorstart, met 62 leden.
In mei 2005 was de eerste midweekse wandeltocht en kwamen er meteen 11 leden er bij.
In de loop der jaren kwamen er meer tochten, zowel de avondtochten als de tussendoortjes.
Nu na 5 jaar tochten, zijn er meer dan 625 leden.
Ik wil dan ook al mijn mede bestuurders en alle leden die ons hun vertrouwen hebben gegeven,
hartelijk danken, maar de wandelaar die 5 jaar geleden heeft gezorgd
voor de doorstart, wil ik dan ook
namens alle leden van Wandelsport Vereniging
De Laatste Loodjes.
Enorm bedanken.
Deze wandelaar heeft ook nog een naam die bekend is bij vele wandelaars in Nederland en bij alle
DLL-leden, Dat is.
CEES MOERBEEK
Ik hoop dat wij nog vele jaren met elkaar,
de vele wandelaars, mooie tochten maken.
Ik ben trots op jullie allemaal.
Rob Dekker.
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LEDENNIEUWS.
Als nieuwe leden heten wij van harte welkom:
Uit Koog a/d Zaan: Johan van Berloo Konijn, Ine en Ed Solleveld, Ineke Dekker.
Uit Wormerveer:
Agaath Winter.
Uit Amsterdam:
Kees Imcken, Cees Kriger.
Uit Wormer:
Hilda Stormmesand-Prins, Ruud Stormmesand, Vera Jonker,
Jan Mulder, Gerard van Kleef, Marja Hooijschuur.
Uit Zaandam:
Theo Kriger, Nora Sterk, Richard Sterk, Johny Vis, Bert Konijn,
Janine Voskamp, Lidewij Balke, Hans Bakker, Ingrid Hartman.
Uit Hoofddorp:
Tom Uylings.
Uit Krommenie:
Cor Molenaars, Peter Ooms, Gerda de Groen, Marry Schilder.
Uit Zaandijk:
Jack Voskamp.
Uit Amstelveen:
Ad Buffing.
Uit Heiloo:
Ria van Opzeeland-van Zaal.
Uit Beverwijk:
Jeanne Dijkman-Dulkes.
Uit Westzaan:
Wil Groeneveld.
Uit Assendelft:
Ina Kleijn.
Bedankt als lid …… en onze dank aan deze ex-leden. Veel gezondheid en geluk!.
Dhr. E. Boelens, mw. A. Naber, mw. A.E.M. Smit, mw. R. Boomsma,
mw. H.W. Dekker, mw. C. Lantveld.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IN MEMORIAM
“Wij hebben veel van je geleerd,
je leerde ons alleen niet wat het is
je te moeten missen . . . “
Op 10 maart 2010 is op 70-jarige leeftijd overleden
ADRIE KRELING uit Zaandijk
Adrie was 2 jaar geleden nog één van de twee chauffeurs van Hellingman die ons
zonder brokken naar en van De Keukenhof bracht. Kort daarna werd hij ziek.
Wij wensen zijn vrouw Corrie heel veel sterkte en wij hopen dat onze wandelingen
mede voor haar tot steun zullen zijn.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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WIJ FELICITEREN VAN HART ONZE JARIGE LEDEN IN DE KOMENDE MAANDEN:

JUNI
01 Sjaak
01 Elisabeth
02 Diny
02 Lidy
02 Cees
02 Martin
03 Janny
04 Herman
04 Bob
05 Ruby
06 Ans
06 Kokkie
07 Ike
08 Gerda
08 Olga
08 Kelly
09 Frans
09 Rob
11 Hannie
12 Ada
12 Richard
12 Gemmy
12 Marianne
13 Maaike
13 Teun
14 Marga
14 Wilma
16 Ben
16 Rudolf
16 Ben
17 Piet
17 Maurice
17 Peter
18 Elly
18 Lia
19 Cees
20 Nico
20 Gerard
20 Dirk
21 Tineke
21 Cilia
21 Frans
22 Cilia
22 Ab
23 Hennie
23 Loes
23 Simon
24 Ton
24 Olga
25 Willem
25 Nico
25 Lea
25 Bianca
25 Jan
27 Bram
28 Johan
28 Hanneke
28 Angelique
28 Karin
28 LEDEN
Jeanette
29 Henny
29 Corrie
30 Fred
30 Gretha

AUGUSTUS

JULI

IN

Breed
Bosman-Duivis
Hoedjes
Hogebirk
Moerbeek
Stelling
Kroone
Prins
Verweij
Rouwendaal
van Rossum
Vermaas
de Jong
den Daas
Gijzen
Koopmans
Schouwenaar
Servaas
Butter
Moerbeek
Sterk
Termars
Weeda
Dresselhuizen
Everaarts
de Langen
Mizée-Meijer
Hooijschuur
Jacobs
van der Laan
van Berge
Bottelier
Ooms
Benjamin
van der Hout
Sybrands
de Bruin
Schavemaker
Visser
Haagsma
Reurslag
Touber
Gravemaker
Hartgers
Cordes
Lust-de Kroon
van Mechelen
de Boer
Smit
Deumer
Fredriks
Keasberry-Laan
Kool-de Groot
Piet
Beerepoot
van Berloo
Goezinne
van Heemskerk
Hettema
HET
NIEUWS.
Westerveld
van der Ende
de Vries-Kat
Rutten
Sluijs
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Jan-Willem
Elly
Andre
Ellie
Anneke
Dia
Rijna
Jan
Bob
Trix
Wiebe
Anneke
Dorien
Arnold
Marian
Resi
Wiet
René
Yvonne
Marijke
Jannie
Karen
Wilma
Johan
Gerda
Marianne
Nell
Henk
Ans
Gerard
Hennie
Vera
Paul
Let
Carry
Ria
Adriana
Freek
Rob
Sabrina
Barend
Annemarie
Marry
Marianne
Corrie
Martha
Mascha
Naomi
Hans
Michael
Wilma
Nance
Piet
Jack
Mirjam

Hart
Pfersich
Uitermark
Hoek-Nooy
Klein
Bronger
van Nugteren
Pirovano
Moesker
Stap
Dijkstra
Kramer
Kuiper
Leker
Veldt
Groot
Werring
van Nugteren
Lutgerink
Wieringa
Brouwer-Nat
Vaartjes
Borgman-Boon
Engel
Jonker-Kroon
Dekker-Pijl
Comello
Schaap
Dekker-Veul
Groot
Stoop-Hofman
Werkhoven
de Beer
Breeuwer
Moorer-van Delft
van Dijk
Gaal-Drost
Schaaper
Dekker
Fotiadis
de Vries
Hoogesteger
Schilder
Tel-Karskens
Schavemaker
Geerlings
Westerveld
Kat
Bakker
de Rijk
Korstanje-Stoel
de Rijk-Ris
Veldt
Voskamp
Zuidervaart
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Margriet
Hans
Dick
Wil
Yvonne
Han
Beppie
Ronica
Gerda
Hilda
Gré
Wouter
Ria
Ria
Joletty
Tineke
Marleen
Daniëlle
Ria
Peter
Simone
Erica
Marloes
Annie
Marije
Govert
Ans
Ed
Piet
Anja
Ria
Gerie
Yvonne
Anita
Gerda
Jan
Alice
Theo
Paul
Lidewij
Bep
Gerda
Stan

Klink
Kuiper
Slot
de Leeuw
van Soest
Veenendaal
Lucassen
Neefkes
van Keule
Stormmesand
van Baar
van Diermen
Goudsblom
Heijnen
Scholing
van Diermen
van der Lubbe
Zwart-de Wit
Croes
Oeldrich
Rouwendaal
Wasscher-Caro
v.d.Maat
Goede
Oostrum
Douma
van Heiningen
van der Hout
Aafjes
Gooijer
van Kleef
van Roekel
Boer-Kuiper
Timmer
de Groen
Schaaper
den Daas
Kriger
van Wijk
Balke
van den Bosch
Dettmer
Schouwstra
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Op 13 augustus is mevrouw Let Breeuwer uit Koog aan de Zaan 40 jaar lid van onze DLL.
Van harte gefeliciteerd en we hopen haar ook met het 50ste lidmaatschapsjaar te mogen huldigen.
VAN DE JUBILEUMCOMMISSIE.
Nieuws van de jubileumcommissie.
Wij (de mensen van de jubileumcommissie) kunnen terugkijken op een zeer geslaagde feestavond.
De reacties die wij ontvingen van de leden tijdens en na afloop van de feestavond waren zeer positief,
zodat wij een goed gevoel hebben overgehouden aan deze avond.
MAAR WE HEBBEN NOG MEER IN PETTO !!!!!
Er staan nog heel wat mooie wandelingen op het programma, maar wij willen alvast uw aandacht
vestigen op:
23 juni

JUBILEUM MIDZOMERAVOND WANDELING
Door bos en duin, over strand en langs de branding
Startplaats: Dorpshuis ‘De Kern’ - Overtoom 15 – 1901 EW CASTRICUM
Let op afwijkende starttijd en langere afstand van ca. 15 km
Inschrijven vanaf 17.00 uur – Gezamenlijke start 18.00 uur
Er wordt gerust na ca. 9 km

En de JUBILEUM “KNOBBELTOCHT” op zaterdag 11 september 2010.
Zoals misschien bekend is knobbeltocht een ander woord voor puzzeltocht.
Deze knobbeltocht van ca. 7 km. gaat van start om 14.00 uur bij:
T.T.M. Simson
Wezelstraat 15
1541 LZ Koog aan de Zaan
Voor de beste puzzelaars hebben wij een aantal prijzen beschikbaar en na afloop praten we na onder
het genot van een hapje en een drankje. De verwachte eindtijd is ongeveer 17.30 uur.
Houd dus 11 september vrij in uw agenda en laat u verrassen door de mooie omgeving, waarin de
knobbeltocht is uitgezet.
Medio augustus ontvangt u verdere aanvullende informatie over deze knobbeltocht.
De jubileumcommissie.
JUBILEUMCOMMISSIE, HARTELIJK BEDANKT.
1935
2005
2010

Wandelsportvereniging “De Laatste Loodjes” is opgericht.
Doorstart van Wandelsportvereniging “De Laatste Loodjes”.
Een echt Jubileum van Wandelsportvereniging ” De Laatste Loodjes. 75 jaar !!!!!!!!!!!!

Wat gaan wij doen?
Maar al gauw waren er diverse leden die mee wilden werken aan de viering van een machtig jubileum
jaar.
Na diverse vergaderingen kwamen er prachtige dingen naar boven.
• Diverse Jubileum Tochten,
• Het boek “75 jaar Wandelsport De Laatste Loodjes”,
• De receptie,
• De Feestavond waar wij allen enorm hebben genoten!
Vandaar dat het bestuur de jubileumcommissie heel hartelijk wil bedanken voor hun inbreng, ideeën
en het vele werk wat zij verzet hebben.

G R A N D I O O S
Namens het voltallige bestuur,
Rob Dekker.
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JUBILEUMFEEST ZATERDAG 27 MAART.
Anke Hooijschuur, Sonja Rothuizen, Stan Schouwstra, Tineke Pirovano, Frans Schouwenaar,
Henk Pirovano en Martien Havik, de onvolprezen jubileumcommissie die op zaterdag 27 maart j.l.
in La Breche te Wormerveer een geweldig stuk werk hebben neergezet door het organiseren van een
receptie in de middaguren en een heerlijke feestavond vanaf 20.00 uur tot na middernacht.
Tijdens de receptie kwam er ook al een behoorlijk
aantal leden en vertegenwoordigers van de
wandelbonden,
diverse
wandelverenigingen,
afgevaardigden van de gemeenten Wormerland en
Zaanstad, mensen van bedrijven en instellingen,
kortom een lekker druk bezochte receptie.
We kregen naast de felicitaties en gelukwensen ook
veel bloemen, flessen, cadeaubonnen en……
een heuse defibrillator, welke laatste beschikbaar
gesteld werd door het Gerrit Blaauw Fonds. Dit was al
een lange tijd een grote wens van ons voor het
onverhoopte geval dat er eens iemand onderweg
tijdens een wandeltocht onwel zou kunnen worden.
Een aantal leden van onze DLL gaat een cursus
volgen om het apparaat zo nodig te kunnen bedienen.
(Als u zich ook beschikbaar stelt neemt u dan svp
even contact op met Rob Dekker).
In het kader van het 75 jarig bestaan van DLL werd
met vereende krachten en bijdragen in de vorm van
interviews, foto’s en oude documenten van vele
mensen een schitterende jubileumuitgave gerealiseerd.
64 Pagina’s in woord en beeld van 75 jaar DLL.
Bijna alle leden hebben inmiddels een exemplaar van dit prachtige boekwerkje ontvangen. Zeker een
collectors item en een feest om door te lezen. Oude verhalen en foto’s, anekdotes en mijlpalen.
Het avondprogramma werd gezellig aan
elkaar gepraat door Frans Schouwenaar
en de gezellige muziek werd op voortreffelijke wijze verzorgd door de bekende Zaanse entertainer Ed Vermeulen.
Lekkere herkenbare muziek op een
normaal volume, waardoor menig paar
zich liet verleiden een dansje te gaan
doen terwijl men ook nog op een normale toon met elkaar kon converseren.
Drie jaar “sparen” voor deze avond
was het zeker waard. In 2030 beginnen
we weer te sparen voor ons 100 jarig
jubileum. We hopen dan nog (of weer)
zo’n enthousiaste jubileumcommissie te
hebben en een bestuur wat er ook dan
nog steeds “groos” op is om bestuurslid van ONZE DLL te mogen zijn.
Leden, Jubileumcommissie en bestuur, hadden wij als DLL 5 jaar geleden met een ledental van amper
60 mensen bijna “het loodje gelegd”, nu zijn we een bloeiende vereniging met meer dan 600 leden en
een bijzonder actief wandelprogramma, de grootste wandelsportvereniging van Noord-Holland en
super trots.
Wouter Geerlings.
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LEDEN IN HET NIEUWS.

(van februari tot en met april 2010)

Het houdt maar niet op. Opnieuw kunnen we een bladzijde vullen met nieuwtjes over leden die in de
krant kwamen en dit keer zelfs op TV.
“Verse sneeuw verbroedert”, meldt de Zaankanter van 27 januari. Dacht je eindelijk van die troep af te
zijn, begon het opnieuw te sneeuwen. Voor bewoners van de Wormerveerse Paul Krugerstraat en
Oversluispad was dat geen probleem. Zij pakten bijna allemaal de bezem of schuiver en gingen dan aan
de slag. Hun grote voorbeeld was BAREND BLEIJ, die niet alleen zijn eigen straatje schoon veegde
maar in de wijde omgeving sneeuw ruimde dat het een lieve lust was, zoals ook op de foto te zien was.
“Even ruiken aan de wereld van de profs”, kopte het Dagblad Zaanstreek van maandag 22 februari.
Het betrof hier het Zaans barbershopkoor Whale City Sound, dat repeteerde voor een uniek optreden met
de musicalgroep Westenders in het Amsterdamse Concertgebouw.
“In één van de mooiste zalen van Europa”, schrijft het dagblad en laat het artikel vergezeld gaan van een
foto van het koor waarop wij een vrolijk zingende JAN MULDER uit Wormer herkennen.
“Werk in uitvoering in de Kalverpolder” kopt het Dagblad Zaanstreek van 27 februari. “Een nieuwe
mijlpaal voor de Stichting”, zo noemt RON SMAN uit Zaandijk en voorzitter van de Stichting de
samenwerkingsovereenkomst tussen Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
Stichting Zaanse Schans, Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en de Gemeente Zaanstad.
Deze unieke samenwerking moet leiden tot een grootschalige opknapbeurt van het veenweidegebied.
Het echtpaar FEMIA en JAN DE RIDDER uit Krommenie lenen zich de laatste tijd als
publiekstrekker voor de 2e Fietsvierdaagse van Hoorn - West Friesland. In het Noord Hollands Dagblad
van 2 maart verschijnt een halve pagina advertentie in zwart-wit met een glunderend echtpaar op de foto
na de met succes afgesloten fietsvierdaagse en in de editie van 1 april zelfs een advertentie van hetzelfde
formaat maar dan in kleur.
In het Dagblad Zaanstreek van 10 maart wordt aandacht besteed aan het afscheid van negen
raadsleden van Wormerland. Daar onder de VVD’er COR GERSSEN uit Jisp, die al sinds de vorming
van Wormerland (19 jaar geleden alweer) in de raad zat, en CDA’er COR BIJVOET uit Wormer,
welke door de burgemeester werd geprezen als bestuurder, zo van: “Hahaha, laat mij dat maar eens
doen”.
Groot nieuws niet alleen op de TV maar ook in de Zaankanter van 17 maart. De super postcodeprijs
van 1 miljoen euro valt in Wormer. Negen winnaars in de Orchisstraat en dát bij twee DLL-huishoudens.
ANK DEKKER was één van de gelukkigen en ROB wist op dat moment nog niet helemaal zeker of hij
er ook wat van mocht gebruiken. De buren van de voorzitter, HANNIE en HANS KUIPER vielen met
twee loten in de prijzen. Van harte gefeliciteerd luitjes!
In de rubriek “Canon van de Zaanstreek”in het Dagblad Zaanstreek van 27 maart wordt het gewone
leven aan de Zaan in vroeger jaren uitgebreid besproken. Uiteraard komt daarbij de kleding aan de orde
voornamelijk die van de vrouwen. Op de bijgeplaatste foto zien wij MARIJKE SMAN uit Zaandijk,
gehuld in originele Zaanse klederdracht en een fraai uitgevoerd hoofddeksel met een echt oorijzer.
De secretaressedag op 15 april ging niet ongemerkt aan Den Daas Bloemsierkunst voorbij. In het
Dagblad Zaanstreek van een dag later staat een foto van eigenaresse GERDA DEN DAAS, die maar
liefst drie secretaresses van een Zaandams accountantskantoor met een prachtig boeket verwent.
GEHOUDEN DLL-TOCHTEN:
VALENTIJNSROUTE 16 februari.
Winterse taferelen rond Valentijnsdag.
Opnieuw winterse taferelen tijdens de Valentijns
Route op dinsdag 16 februari. Half zeven waren de
straten nog schoon, twintig minuten later ging bij mij
de ‘zoutstrooier’ voorbij en hadden we voor de
zoveelste keer deze winter een witte wereld.
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We konden dus voor de derde achtereenvolgende keer door de sneeuw aan de bak. En met ‘we’ bedoel
ik dan 151 liefhebbers die zich de moeite hadden getroost om een ochtendwandeling van tien
kilometer te gaan maken. Althans, dat was de bedoeling. Maar evenals in Wormer waar we de route
langs het Zwet wegens gladheid met anderhalve kilometer moesten inkorten, konden we deze dag het
laatste ommetje in het Jagersveld niet maken wegens herstelwerkzaamheden aan de toegangsbrug.
Ook dat scheelde al gauw anderhalve kilometer zodat we niet rond 12 uur binnen kwamen maar een
half uurtje eerder. Jammer, maar helaas. De sfeer was er niet minder om en de deelnemers hebben
weer genoten van het winterse Jagersveld. De route, dit keer samengesteld door Dick Koning, was
zeker de moeite waard.
Belangstelling was er uit 26 Noord-Hollandse plaatsen waarvan 15 niet Zaans. Na afloop mochten wij
weer vijf nieuwe leden verwelkomen.
Cees Moerbeek.
ROEMERSVELDROUTE. 17 maart.
De treinmachinist toeterde vrolijk en dacht: “liep ik daar maar”.
De Roemersveld Route van woensdag 17 maart 2010 gaat de boeken in als de dag dat wij voor het
eerst een deelnemersveld van meer dan 200 personen midweeks aan de wandel kregen.
Tweehonderdvijftien om precies te zijn en daarmede werd de Mallegat Route van januari 2009 (191)
naar het tweede plan verwezen. Niets van tevoren wees er op dat de belangstelling zo groot zou
worden. Volgens de ‘weerkundigen’ zou de zon in de morgen achter een dik wolkendek schuilgaan
maar gelukkig werd er geen regen verwacht. Misschien zou zelfs de temperatuur voor het eerst dit jaar
de dubbele cijfers halen. Toch was ik niet helemaal gerust op een goede afwikkeling bij de
inschrijftafel.
Ik had dan wel een afspraak gemaakt met
Theun Dragstra van Het Zaanse Hoekje, maar
ik realiseerde mij pas later dat met veertig
man het Hoekje vol zou wezen. En waar
moesten we de mensen laten tussen het
moment van inschrijven en de start.
Omstreeks deze tijd van het jaar kan het wel
eens puur koud zijn of kan het gieten van de
regen.
Maar onderweg naar de start, rond kwart voor
negen, brak zowaar de zon door. En
aangekomen bij Het Zaanse Hoekje werden
we al door de eerste wandelaars begroet.
De inschrijftafel werd geïnstalleerd maar het werd wel krap. Een tweede deur werd geopend zodat we
niet alleen op de tocht zaten maar ook een doorstroming kregen van de voordeur in, vervolgens
inschrijven en daarna via de zijdeur er weer uit. Leuk bedacht maar in de praktijk kwam men ook de
zijdeur in en kon men aan de andere kant bij de bar koffie krijgen. Naarmate de tijd vorderde, des te
hectischer het werd.
Buiten scheen de zon en het werd steeds drukker en gezelliger op de terrasjes. Daar was ruimte genoeg
en aan de weg verwees Dick Koning, gehuld in een oranje hesje en gezeten op een terrasstoel, de
automobilisten naar de parkeerplaats achter de Era-flat. Ondanks de drukte gingen we om 10 uur
precies aan de wandel. Wat hadden we een bekijks op het fietspad naar het Twiske. De machinist in de
intercitytrein naar Amersfoort toeterde vrolijk en dacht kennelijk bij zichzelf: ‘liep ik daar maar”.
De route in het Twiske was de moeite waard, vooral het stuk over de vlonders langs de Stootersplas.
Het toegangshek naar het Roemersveld en het drangpoortje voor één persoon even verderop zorgde
voor veel oponthoud, maar een onvertogen woord na afloop hebben we niet gehoord.
De uitbater van het Zaans Hoekje was zeer in zijn nopjes over de opkomst en de wijze van organisatie.
Theun kijkt al uit naar een volgende happening en het moet al gek lopen wil dit in de toekomst geen
vervolg krijgen. Theun, ook jij bedankt!
Cees Moerbeek.
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RONDJE HAVEN 3 april.
Recorddeelname.
Glunderende gezichten van de DLL medewerkers na afloop van het vierde Rondje
Haven in de koffiehoek van de Kampeerwinkel en niet in het minst bij directeur Joost
Karsten en compagnon Jacques Veldkamp
toen het totaal van 340 deelnemers bekend
werd. Een prachtig record waar de
vermelding in het gezamenlijke NoordHollandse wandelprogramma van de
NHWB/KNBLO/WKH maar ook in het
Nederlands Wandelprogramma zeker toe
heeft bijgedragen. Bovendien waren in de
ochtenduren de weersomstandigheden uitstekend zodat al vroeg de toeloop van wandelaars groot was.
Jammer was het natuurlijk wel dat een flinke bui aan het begin van de middag flink wat narigheid
bezorgde maar toen waren de wandelaars al onderweg en bijna terug.
Zeer toepasselijk troffen de eerste
deelnemers op het traject van de 15
kilometer langs het Noordzeekanaal
enkele fraaie driemasters die de
Amsterdamse haven kort daarvoor
hadden verlaten en koers zetten naar
IJmuiden.
Goed ook was het om te horen dat van
de 150 deelnemende Zaankanters er
velen blij verrast waren door op
zoveel plekken te komen waar men
nog nooit geweest was. Ons credo is
en blijft dan ook:
“Loop bij de DLL en je blijft je verbazen”.
Zo ook de gratis deelname. Veel mensen trokken bij het inschrijven hun portemonnee om deze even
later weer niet begrijpend ongeopend op te bergen.
Het merendeel van de wandelaars kwam uiteraard uit Noord-Holland. Zoals gezegd waren de
Zaankanters in de meerderheid maar ook de Noordkop was met 62 goed vertegenwoordigd. Verder
deelnemers uit Zevenaar (2), Voorthuizen (6) en Sliedrecht (1).
Hartelijk dank aan het management van de Kampeerwinkel voor de gastvrijheid en voor de prima
verzorging van de DLL-crew.
Cees Moerbeek.
VAN PONT TOT PONT 7 april.
Het was me het dagje wel!
Nog niet eerder was de belangstelling voor het DLL-Tussendoortje zo groot geweest als op woensdag
7 april, toen maar liefst 86 deelnemers van start gingen voor de ‘Van Pont tot Pont Route’. Enkele van
de deelnemers hadden geen flauw idee wat hen deze dag te wachten stond. Sommigen dachten iets van
IJpont naar Hempont of naar Buitenhuizen en weer terug. Voor hen was het dan ook een grote
verrassing dat wij een rondje gingen lopen via de voormalige eilanden (Java, Borneo en KNSM) naar
de Zeeburgerdijk. Daarna het Amsterdam Rijnkanaal en de Oranjesluizen over om via de
Schellingwouderdijk en de Nieuwendammerdijk weer bij de pont bij het Tolhuis in Noord terug te
keren.
De bedenker van de route, Wim Bruggeman uit Zaandam, verdient alle lof en zag zijn moeite beloond
met enthousiaste mensen die hun tevredenheid niet onder stoelen of banken staken.
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Zozeer zelfs, dat de woensdagwandelclub van Lycurgus de parkoersbeschrijving opvroeg om de route
in de toekomst nogmaals te lopen.
Ondanks de aankondiging van een mooie lentedag, bleek het merendeel van de wandelaars zich toch
in wat warmer kleding te hebben gehuld dan nodig was. ’s Morgens op weg naar de trein die ons naar
Amsterdam Centraal moest brengen, hadden we met 7 graden best wel wat warms nodig, maar hoe
meer de dag vorderde, des te hoger werd de temperatuur, welke in het begin van de middag opliep
naar een graad of zeventien.
Kortom, het was me het dagje wel. De fotoreportage van Hans van der Ham op onze website laat dan
ook aan duidelijkheid niets te wensen over. Spannend werd het pas, toen we over een hoge brug liepen
die, met zoveel personen tegelijk er op, hevig begon te wiebelen. Enkelen onder ons vonden dat niet
leuk want die kregen een ‘zeeziekerig’ gevoel.
De aanvankelijk geplande rust bij de Camping Zeeburg hebben wij moeten annuleren omdat wij
tijdens het voorlopen en controleren van de route een uitstekend alternatief vonden in het restaurant
van het Flevohuis. Er werd een redelijke prijs gevraagd voor koffie en soep en bovendien was er
genoeg plaats voor ons gezelschap. Wij waren blij verrast met de genoten gastvrijheid en de baas van
de catering blij met ons, gelet op zijn opmerking dat we volgend jaar terug mogen komen. We houden
het in de gaten.
Sneu was het voor Atie Swartsenburg dat zij kort voor de rust over een opstaande rand van een
stelconplaat struikelde en zich lelijk bezeerde aan hand en mond. Gelukkig kon zij de wandeling
vervolgen en uiteindelijk de tocht zonder problemen volbrengen.
De passage van de Oranjesluizen was ook heel apart. Eerst moesten we wachten op een viertal
binnenvaart schepen die de sluis uitvoeren en vervolgens volgden we een bochtig traject over de drie
sluizen die het complex groot is. Eenmaal op de Schellingwouderdijk aangekomen, volgden we de
route die wij in 2008 tijdens het Tussendoortje in Waterland tegengesteld hadden gelopen. De drankjes
na afloop bij Café De Pont gingen er best in!
Cees Moerbeek.
BROEKPOLDERROUTE 22 april.
Nelleke Havik als 7500ste Midweekswandelaar.
De Broekpolder Route op donderdag 22 april door de gemeentes Beverwijk en Heemskerk heeft
gelukkig dié belangstelling gekregen die het verdiende. Het fraaie maar frisse voorjaarsweer lokte 119
wandelaars naar de gezellige Sportsbar Lua aan de Hoflanderweg. De vorige vier edities buiten de
Zaanstreek trokken niet zoveel deelnemers, dus werd er opnieuw een mijlpaal bereikt. Maar dat was
niet de enige die dag. Kort voor 10 uur meldde zich de 7500ste midweekse wandelaar. Nelleke Havik
uit Krommenie was de gelukkige maar bij gebrek aan de traditionele bos bloemen zal haar deze op een
later tijdstip door de voorzitter worden aangeboden.
De route werd door de aanwezigen als heel mooi en erg afwisselend bestempeld. Eerst de voetpaden
langs waterlopen en door parken, vervolgens door het landschapspark Assumburg achter het kasteel
om en tot slot door de nieuwbouwwijk Broekpolder. Heel bijzonder was daar de ‘Citadel’, zoals de
plaatselijke bevolking dit gedeelte noemt, met zijn gevels in fraaie stijl die een beetje aan de
binnenstad van Amsterdam doet denken.
Een paar kilometer voor het einde wijzigde baankapitein Cees opeens zijn koers ten opzichte van de
parkoersbeschrijving. Heemskerker Jaap had hem gewezen op een redelijk alternatief. We bestegen
een trap tegen de geluidswal, liepen over een brug over de snelweg A22 en kwamen vervolgens op een
kronkelend fietspad over een voormalige vuilnisbelt waar nu een rijke verzameling bomen en heesters
voorjaar vierden.
Dit maakte het rondje wel een kilometer langer en dat was sommigen ook wel opgevallen. Maar verder
viel er geen onvertogen woord en was het na afloop nog heel gezellig.
Cees Moerbeek.
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Wie had het ooit verwacht 5 jaar geleden ?
Dat wij na 5 jaar de 7500 ste midweekse wandelaar
mochten inschrijven.
Deze keer een wandelaarster, en wel
Nelleke Havik - Loomans.
Ik hoorde dat zij rozen de mooiste bloemen vindt,
en vandaar mocht ik voor deze gelegenheid
alsnog een bos rozen aan haar overhandigen.
Rob Dekker.

SCHANSZICHT BIJ AVOND 5 MEI.
Voorjaar in de natuur.
Bij de immer gastvrije IJsvereniging “Nova Zembla” te Wormer was het overdag al erg druk geweest
met fietsers en wandelaars die de bevrijdings-Bannetocht gedaan hadden. Nauwelijks even op adem
gekomen of even over 6 uur kwamen de eerste wandelaars al voor de Midweekse Avondwandeling
“Schanszicht bij Avond”. Toen voorzitter Rob om 7 uur met zijn bescheiden stemmetje na enkele
DLL-mededelingen het vertreksein gaf, gingen er goed 100 mensen vanuit het gebouw van de IJsclub
linksaf het “Kerkenpad” op, verderop het boogbruggetje over en linksaf de wijde natuur van de Wijde
Wormer in. Genieten van de rust op je heen, koeien, paarden, schapen met lammetjes en natuurlijk in
deze tijd van het jaar een enorme variatie weidevogels, broedend, vliegend, stropend, het nest
verdedigend tegen kraaien, eksters en reigers en andere rovers. Jammer dat het voorjaarszonnetje
ontbrak maar de grauwe wolken hielden hun vocht toch gelukkig vast.
Langs de altijd toch aandacht trekkende “Amerikaanse windmolen” over de Provcincialeweg de
Braakdijk op, langs de woonarken links en de
in de polder staande huizen rechts. Ook hier
weer “voorjaar in het dierenrijk”. Door het
altijd bezienswaardige “Haaldersbroek”
(diverse lopers kwamen hier voor het eest) en
even wat straatjes nemend op de Zaanse
Schans, gingen we langs de molens over de
Kalverringdijk bij de Bartel Jacobsluis weer
rechtsaf richting Boogbruggetje – Kerkenpad.
Nauwlettend in de gaten gehouden door vee
en vogels. Ons jongste lid Larissa was ook
weer van de partij en dat zij een “oplettende
tante” is bewees ze onder meer door veel
dieren te zien die andere mensen toch weer
ontgingen. Een grote haas, een koe met een kennelijk pas geboren kalfje, een broedende zwaan. Weer
linksaf het boogbruggetje op, Kerkenpad over en bij de IJsclub een lekkere kop koffie, een flesje fris
of een ander flesje na twee uurtjes heerlijk en gezellig te hebben gewandeld.
Met velen hebben we weer genoten van de door Cees uitgezette route.
Wouter Geerlings.
MOLEN & MEREN WANDELTOCHT 8 – 9 mei
Zaterdag 8 mei was de eerste dag van de 28e editie van de Molen en Merentocht. Na een
welkomstwoord van onze voorzitter Rob Dekker vertrokken we met goede moed en een lichte
regenval vanuit het Trias VMBO school in Krommenie voor de 25 km. Na enige kilometers door de
bebouwde kom kwamen we bij de Nauernasche Vaart. We volgden deze vaart, langs de molen De
Woudaap, tot de splitsing bij het verbindingskanaal naar het Alkmaardermeer, de Wijde Stierop.Hier
werden we met een provisorische pont overgezet om onze weg te vervolgen langs de Marker Vaart om
na 7,5 km het pontje met Pontbaas Dirk te bereiken dat ons naar De Woude bracht.
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(de Woude is een eiland in het
Alkmaardermeer. Een kleine gemeenschap die
laat zien dat ± 160 ‘Boeren, Burgers en
Buitenlui’ ook in 2010 kunnen samenleven,
samenwonen en samen lol maken. De Woude
ligt in de voor vogelliefhebbers bekende
Westwouderpolder. De Woude is een
dorpskern die behoort tot de gemeente
Castricum (na 900 jaar onderdeel te zijn
geweest van de gemeente Akersloot. De
prachtige natuur, de geïsoleerde ligging en de
lange historie maken dit eiland tot een uniek
stukje Nederland)
Aan de overkant begonnen we aan een rondje van 7 km om de Westwouder Polder, vergezeld door
een flinke regenbui. Halverwege het rondje werd het droog en werden we opgevreten door de muggen.
We waren blij toen we na 14,5 km bij de rust in Restaurant ’t Kombof konden genieten van een
lekkere kop koffie/thee of iets pittigers.
Na de rust weer met de pont terug om via de
Middelweg bij boerderij “Ouderwens” te
komen waar de D.L.L. rust was. Na de rust
door de weilanden naar de Knollendammervaart om via West Knollendam weer bij de
Nauernasche Vaart uit te komen. Via Wormerveer naar Krommenie om daar na 25 km te
eindigen in de Trias VMBO school waar we
4.30 uur eerder gestart waren. Beide dagen
werd de gezellige livemuziek verzorgd door
“onze eigen” bekende Zaanse muzikant, de
heer Ed Vermeulen. Ondanks het slechte weer
in het begin van de tocht, een mooie wandeling.
Willem Deumer.
TUSSENDOORTJE VOLENDAM – MARKEN 12 mei
Woensdag 12 mei alweer het tweede tussendoortje van 2010. De start was om 10.00 uur vanuit het
Mirror Paviljoen aan de Waterlandse Zeedijk in Monnickendam. Onder barre omstandigheden gingen
we, gehuld in klapperende regencape’s en andere regenwerende kleding, over de dijk richting Marken.
Met een straffe tegenwind en een smerige
druilregen bereikten we na 1.30 uur het
voormalige eiland Marken. Gelukkig was de
boot al in aantocht, zodat we niet lang
behoefden te wachten. Na een snelle
inscheping vertrokken we richting Volendam.
Onderweg, nadat we bevrijdt waren van de
natte regenkleding, kwam Rob Dekker de
bestellingen voor de gerookte paling
opnemen. Na een veilige overtocht, met soms
een flinke golfslag, bereikten we Volendam
waar het inmiddels droog was en we eerst de
bestelde paling konden ophalen. Bij de
viskraam lag de bestelling al klaar en werd er
nog menig broodje haring verorberd. Na de visinkopen snel naar het bekende restaurant Spaanders
voor de lunch. In een gezellige omgeving genoten we van de koffie/thee of andere lekkernijen.
Voldaan en goed doorgewarmd vertrokken we voor de laatste etappe richting Monnickendam.
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Via ‘De Dijk’ in Volendam gingen we, over het mooie Marinapark Volendam naar de Hogedijk om
langs de Gouwzee en het Monnickendammergat via Katwoude, naar Monnickendam waar we
omstreeks 14.45 uur in het Mirror Paviljoen arriveerden. Na nog even napraten vertrokken we
huiswaarts om daar nog te genieten van de meegebrachte paling. Het was weer een geslaagde dag,
ondanks de regen en wind.
Willem Deumer.
DE GROENE STELLING. 16 mei.
Vandaag is onze startplaats een echt fort, het Fort bij Krommeniedijk. Een groot fort dat de tand des
tijds redelijk heeft doorstaan. Na de verwelkoming door Rob en het inschrijven bij Cees gaan we eerst
genieten van een heerlijk bakkie koffie dat de laatste slaapresten uit onze lichamen verwijdert. Na deze
opkikker gaan we op pad voor een 14 km tocht. Over de Lagendijk, lang het water, soms ter breedte
van een sloot en dan weer een soort meer. Dat zijn de resten van de Crommen IJe, een water dat rond
1100 na Chr. ontstaan is doordat zich bij overstromingen een verbinding vormde vanuit het IJe met de
noordelijk gelegen veenstroom van de Schermer. We komen langs het Veerhuys. Op de plaats waar nu
het smalle bruggetje ligt was vroeger een pontje, dat in het verlengde lag van de Heiligeweg. Tot 1399,
toen Crommenie een zelfstandige parochie werd, gingen de bewoners op hoogtijdagen langs dit pad
naar de moederkerk in Uitgeest. Na het oversteken van de Provincialeweg en de spoorlijn bereiken we
Fort aan de Ham. Helaas was het gesloten.
Kort na het fort komen we lang de Nevenbatterij van Fort aan de Ham. Het bestond
uit drie munitiemagazijnen en bood plaats
aan twee geschutsopstellingen. Verderop ligt het
Buskruitmagazijn Bij de Dam. Hier is de splitsing
van de 8 en 14 km. De 8 km gaat hier linksaf en
wij gaan rechtdoor over de Zeedijk en
Geniedijk. De dijk moest de Uitgeester- en
Heemskerkerbroekpolder beschermen tegen
het hoge water van de Crommen IJe, die toen
nog in verbinding stond met de Zuiderzee. Na
het oversteken van de Communicatieweg komen
we bij Fort Veldhuis. Het fort was open, maar
omdat we het al eens eerder bezocht hadden gaan we verder over de kruin van de dijk waar we na 300
meter de Nevenbatterij van Fort Veldhuis bereiken. Verder over de dijk om ter hoogte van het
gasbewerkingsstation de verharde weg weer op te zoeken. We vervolgen de Genieweg en bij de
driesprong rechtsaf de Nieuwedijk op. Kort voor het einde zien we links een kronkelende sloot die
doodloopt tegen de dijk. Dit is het laatste overgebleven stuk van de Crommen IJe. Aan het einde van
de Nieuwedijk gaan we links af de Groene Dijk op waar we even verderop de Lage Laender Sluys
passeren. Nadat we de Communicatieweg weer zijn overgestoken gaan we weer in de richting van het
Buskruitmagazijn Bij de Dam waar we rechtsaf gaan de Nieuwedam op. De Nieuwedam is in 1357
aangelegd om de landerijen bij Assendelft, Krommenie en Uitgeest te beschermen tegen het water van
de Crommen IJe. We vervolgen de Nieuwedam en steken de spoorlijn en de Provincialeweg weer over
en gaan rechtdoor de Busch op en komen bij de Militaireweg uit. Tot 1903 bevond zich langs de
Kerksloot een onverhard voetpad. De aanvoer van grondstoffen en goederen voor de Stelling van
Amsterdam maakte het nodig dit pad te verbreden en te verharden. Dit werd de Militaireweg.
We gaan verder over de Westdijk naar Krommeniedijk waar we rechtsaf moeten, de Krommenieweg
op richting het Fort bij Krommeniedijk. Maar eerst lopen we een stukje rechtdoor om een bezoekje te
brengen aan het kleine kerkje van Krommeniedijk. Het is het vierde kerkgebouw op deze plaats. De
bouw begon op 16 mei 1755 en werd in de loop van 1755 in gebruik genomen. In 1986 werden hier
filmopnames gemaakt van de film De Aanslag naar het boek van Harry Mulisch.
Terug naar de Krommenieweg waar we bij de brug een tolhek passeren. Tot de aanleg van de
Provincialeweg in 1933 stond dit hek voor de brug. We gaan verder en komen tenslotte op de plaats
waar we drie uur eerder waren vertrokken. Na ons te hebben afgemeld bij Cees deden we ons tegoed
aan een kop heerlijke soep, gemaakt door een van de vrijwilligers van het fort.
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We sloten de dag af met een interessante excursie door het fort waar op boeiende wijze verteld werd
over het wel en wee van het fort en zijn, toenmalige, bewoners.
Cees, Rob en alle anderen die aan deze tocht hun bijdrage hebben geleverd,
HARTELIJK DANK.
Willem en Ans Deumer.
KOMENDE D.L.L. – MIDWEEKSE DAGTOCHTEN:
Start altijd om 10.00 uur precies . Inschrijven vanaf 09.15 uur.
Afstand ca. 10 km. Kosten voor leden € 1,50, niet leden € 2,50.
Maandag 28 juni
DE RIETTOPPAD ROUTE
Startplaats: Lambert Melisz Wijksteunpunt (SMD)
Lambert Meliszstraat 29 a – 1551 CT WESTZAAN
Dinsdag 17 augustus
DE SAIL AMSTERDAM ROUTE
Startplaats: Buurtcentrum A3
Dorpsstraat 386 – 1566 BR ASSENDELFT
Woensdag 22 september
DE BARTELSLUIS ROUTE
Startplaats: Clubgebouw ‘Nova Zembla’
Dorpsstraat 214a – 1531 HS WORMER
Donderdag 28 oktober
DE VIER DORPEN ROUTE
Startplaats: Buurtcentrum ‘De Lorzie’
Marktplein 3 – 1521 HS WORMERVEER
Vrijdag 19 november
DE VOORZAAN ROUTE
Startplaats: De Kampeerwinkel
Pieter Ghijsenlaan 18 – 1506 PV ZAANDAM
Maandag 20 december
De OLIEBOLLEN/SNERT WANDELING
Startplaats: DTS Clubhuis ‘De Trots’
Zuiderweg 72b – 1456 NH WIJDE WORMER
DE MIDWEEKSE AVOND WANDELINGEN 2010
Altijd op een woensdagavond. De afstand bedraagt ca. 10 km. Inschrijven vanaf 18.15 uur. De
gezamenlijke start is om 19.00 uur precies. Kosten € 2,50. DLL leden € 1,00.
9 juni
NOORDZEEKANAAL bij Avond – 1566 BR ASSENDELFT
Startplaats: Buurtcentrum A3 – Dorpsstraat 386
4 augustus
WESTZIJDERVELD bij Avond – 1541 LZ KOOG A.D. ZAAN
Startplaats: Clubgebouw T.T.M. Simson – Wezelstraat 15
1 september
RONDJE STIEROP bij Avond - 1562 GK KROMMENIEDIJK
Startplaats: Dorpshuis ‘De Horn’- Krommeniedijk 131
Woensdag
Zaterdag

23 juni
JUBILEUM MIDZOMERAVOND WANDELING (Zie pag. 5)
11 september JUBILEUM KNOBBELTOCHT
(Zie pag. 5)
(voor € 10,-- is men een heel jaar lid)

VOORUITBLIK KOMENDE TUSSENDOORTJES.
Op woensdag 14 juli wandelen we de derde etappe van het Willibrorduspad, een NWB lange
afstandspad van Alkmaar naar de stad Utrecht. In de afgelopen twee jaar hebben we al in twee etappes
de afstand van Alkmaar naar Krommenie afgelegd.
De route die wij in juli gaan afleggen is 22 km lang. Wij verzamelen ons vanaf 09.30 uur in de Trias
Sporthal, tegenover het NS station van Krommenie. Daar is eerst nog gelegenheid tot het drinken van
een kop koffie waarna we om 10.00 uur van start gaan.We lopen zoals gebruikelijk als groep en
houden een tempo aan ‘van de zwakste schakel’ (tussen de vijf en zes kilometer per uur).
Eerst volgt de route de Stelling van Amsterdam maar voorbij het Fort Veldhuis gaan we op de
Noorder IJ- en Zeedijk verder tot de pont van Buitenhuizen. Aan de overkant is bij Cafetaria Visser na
bijna 12 kilometer een rust gepland.
Vervolgens lopen via Spaarnwoude naar Spaarndam en hebben daar 16,6 km afgelegd. Indien daar
behoefte aan is, kan ook daar eventueel een rust ingelast worden. Vanaf Spaarndam is het dan nog een
uurtje lopen naar het NS station van Haarlem.
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Belangstellenden graag vóóraf aanmelden bij Cees Moerbeek met vermelding of men in het bezit is
van een NS voordeelurenkaart. We reizen namelijk gezamenlijk weer terug op zo’n kaart zodat
iedereen kan profiteren van de 40% kortingsregeling.
Zoals gebruikelijk zijn alle kosten voor eigen rekening.
Op woensdag 11 augustus (midden in vakantietijd, dus ook voor kinderen) gaan we het 20 km lange
Rondje Twiske lopen. We hebben het Buurtcentrum ‘De Poelenburcht’ in Zaandam bereid gevonden
om vanaf 09.30 uur de deuren voor ons te openen om ons vóór de start te kunnen voorzien van koffie.
Ook hier vertrekken we gezamenlijk om 10.00 uur en stevenen via de Kerkstraat van Oostzaan
rechtstreeks naar het Twiske. Ter hoogte van het Bezoekerscentrum pakken we de rode route op en
lopen grotendeels aan de buitenkant van dit recreatiegebied met de klok mee.
Op ongeveer 10 km bevinden we ons in de buurt van de Polderweg in Den Ilp waar we kunnen rusten in
het Dorpshuis De Wije Ilp. Ook deze locatie is speciaal voor ons geopend. Wel dient er huur betaald te
worden voor het gebruik van de Foyer, welke naar evenredigheid door de deelnemers dient te worden
opgebracht. Immers alle kosten op deze dag zijn voor eigen rekening.
Bij de staf van het Dorpshuis staat een goed gastheerschap hoog in het vaandel en zij doet er ook alles
aan om de laatste loodjes van de terugweg iets te verlichten. Zij zorgen eventueel voor soep, koffie,
broodjes etc.
Wij vervolgen daarna de rode route o.a. langs de in Waterlandse stijl opgetrokken beheersboerderij ‘De
Marsen’ en de waterspeelplaats ‘De Blauwe Poort’. Bij mooi weer zou het hier wel eens behoorlijk
druk kunnen zijn.
Ook hier graag vóóraf aanmelden bij Cees Moerbeek. Het is namelijk wel handig om het aantal
deelnemers bij benadering te weten om dit aan de diverse horeca gelegenheden door te geven.
VERSLAG ALGEMENE LEDEN VERGADERING VAN 23 MAART.
In afwijking van de gebruikelijke ALV op de zondagochtend met broodjes, soep en sjoelen na afloop,
werd met het oog op de uitslag van de ALV van 2009 de ALV nu gehouden op een doordeweekse
avond en wel op dinsdag 23 maart. De jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Zoals gewoonlijk wel
weer in buurthuis “De Kolk” aan de Heijermansstraat te Zaandam.
Hadden we misschien verwacht dat de opkomst nu beduidend meer zou zijn dan was dat een
vergissing geweest. Inclusief het bestuur waren er 37 leden. De agenda voor die avond kon u in de
DLL-INFO nr. 01-2010 doornemen, evenals het jaarverslag van de secretaris over 2009. Dit
jaarverslag en dat van de penningmeester werd na lezing door de aanwezigen goedgekeurd. Ook waren
zij tevreden over het bestuursbeleid en stemden zij in met de begroting voor het komende jaar. De
kascommissie verleende de penningmeester en het bestuur decharge.
De contributie voor 2011 wordt gehandhaafd
op € 10,-- voor het gehele jaar. 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. Het beëindigen
van het lidmaatschap voor het opvolgende jaar
dient voor 1 november te worden opgezegd,
anders wordt men geacht lid te blijven. Dit
omdat wij in november al voor onze leden de
afdracht aan de bond moeten doen.
We betalen dan dus voor leden die per januari
daaraanvolgend geen lid meer zijn.
De reglementair aftredende bestuurders Rob Dekker en Hans van der Ham stelden zich herkiesbaar en
daar er geen tegenkandidaten waren, bleven zij aan. Onze penningmeester Anita Riewald legde haar
functie in verband met haar drukke werkzaamheden neer. Zij werd met instemming van de
vergadering opgevolgd door Margreet Groenendijk.
Er werd in verband met het overlijden in het afgelopen jaar van onze leden Piet Bethlehem en Arie
Kreling voor hun herdenking een minuut stilte gehouden.
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Hierna werden de jubilarissen “in het zonnetje
gezet”. Nel Bakker-van Gulik is 65 jaar lid!!!!.
Henk Joop, Michael de Rijk en Siem Hoogeboom
40 jaar en Theo Ovink, Martha en Wout Geerlings
25 jaar.
Een presentje en bloemen werden hen door Rob
overhandigd. Geen jubilaris maar wel beloond
met een luid applaus voor het vele werk wat
Cees Moerbeek voor onze vereniging deed en
doet. Aanvullend geeft Cees een overzicht van
alle activiteiten die onze DLL dit jaar weer in
petto heeft en dat zijn er nog al wat. 22 Doordeweekse tochten, Rondje Haven, Molen- en
Merentocht (7 afstanden), De Groene stelling,
Avondvierdaagse, Midzomerjubileumtocht,
NEL VAN GULIK 6 5 JAAR LID !!!
Kalverpoldertocht, Evean Herfsttocht, en als afsluiting van het jaar in december de Lichtjestocht.
(Over een actieve vereniging gesproken !!!!). Ook wordt stilgestaan bij het vele voorbereidende werk
wat de Jubileumcommissie deed en doet voor de receptie en de feestavond op zaterdag 23 maart in
Wormerveer. Dit vanwege het 75 jarig bestaan van “De Loodjes”. Alle leden krijgen dan het
Jubileumboek. Een 64 pagina’s tellend boekwerk in A-5 formaat in kleur met veel oude en recente
foto’s, verslagen van oude en jonge leden, prominente personen, oude wandelverslagen etc.
We hebben 5 jaar voor deze feestavond gespaard en als het niet tegenzit met de kosten gaan we bezien
of er toch dit jaar nog een busreisje valt te realiseren. Aan het eind van de vergadering wordt me teen
mooie bos bloemen en een welgemeende kus van Rob onze vertrekkende penningmeester Anita
bedankt voor haar werkzaamheden in het afgelopen jaar.
Onder het genot van een hapje en een drankje wordt onderling nog even gezellig nagekaart.
Wouter Geerlings.
P R I K B O R D OP DE WEBSITE VAN DE LAATSTE LOODJES.
Er is nu ook een forum beschikbaar op onze website, exclusief voor de leden van De Laatste
Loodjes.Wat is een forum?
Een forum is ook wel bekend onder de naam "Prikbord".
Bij een prikbord denk je waarschijnlijk aan een een bord waarop je oproepen, mededelingen en
advertenties kunt plaatsen, waar anderen dan weer op kunnen reageren.
Nou, dat is nu precies wat het is. Maar dan in digitale vorm, op internet.
Dit prikbord (verder "forum" genoemd) is verdeeld in verschillende onderdelen, zoals:
•
•
•
•
•

"Wandelen" (discussie over wandelen in het algemeen en bij DLL in het bijzonder)
"Oproepen" (oproepen van/voor mede DLL leden)
"Mededelingen van het bestuur" (zoals het er staat; al of niet met de mogelijkheid er op te
reageren)
"Algemene discussie".
Het is zeer wel mogelijk dat er nog onderdelen bij komen, al naar gelang de behoeften. Laat
het mij weten als je wat mist.

Deze groepen hebben elk eigen regels. Die staan bovenaan in het betreffende forum.
Algemene forumregels, staan in het forum "Over dit forum". Lees deze vooral goed!
Een enkel forum, zoals b.v. "Advertenties" is wel leesbaar voor "niet"leden, maar deze kunnen niet
reageren. Daarvoor moet je geregistreerd zijn. Dat kan rechtsboven op de forum pagina.
Om ALLE forums te zien en daarvan ook gebruik maken, moet je geregistreerd forum gebruiker zijn
en DAT kan alleen als je lid bent van de Laatste Loodjes.
Dit wordt door ondergetekende gecontroleerd. Zodra er een aanmelding binnen komt, controleer ik dit
aan de hand van de DLL ledenlijst. Vervolgens ontvang je een e-mail met daarin een link, waarop je
moet klikken als bevestiging. Daarna kun je onbeperkt inloggen met je gebruikersnaam en password.
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Dit alles gaat geheel automatisch.
Bij registratie worden er slechts 3 gegevens van je gevraagd, n.l. een gebruikersnaam, een e-mail adres
en een password.
Ik verzoek je vriendelijk om OF de gebruikersnaam, OF het e-mail adres door mij controleerbaar te
laten zijn. Oftewel: gebruik bij 1, of beide, gegevens zoals die ook bij DLL bekend zijn. Password
bepaal je geheel zelf. Vanzelfsprekend worden die gegevens nergens anders voor gebruikt.
Tevens zijn e-mail adressen voor niemand zichtbaar.
Uiteraard kunt je mij altijd een e-mail sturen, als er iets niet duidelijk is, of wanneer je opmerkingenof vragen hebt.
webmaster@wsvdelaatsteloodjes.nl
Het forum is bereikbaar via het normale menu op onze website. Probeer het eens uit! Dit verhaal staat
ook nog op de "Nieuws" pagina van de website.
Tot slot nog een opmerking over de pagina "Enquêtes". Hier staat nu een 2e enquête en er zullen er
regelmatig meer bij komen. Maak daar dus eens gebruik van.
Veel succes!
Hans van der Ham (webmaster)
DLL-UITJE.
Het is even onzeker geweest of het gebruikelijke DLL-uitje met de bus in het najaar al dan niet
doorgang zou vinden. Zoals beloofd in de vorige DLL-INFO zouden we hierop in deze editie
terugkomen en dat doen we dus. MAAR……………… met helaas een niet zo positieve mededeling.
Het gaat dit jaar niet door.
Daarvoor zijn diverse redenen aan te voeren en een paar daarvan zijn onder andere dat we dit
jubileumjaar al enorm veel activiteiten organiseren die allemaal de nodige voorbereidingstijd vroegen
en vragen en ook aan de organisatiecapaciteiten van een enthousiast bestuur zijn grenzen. Ook een rol,
zij het van iets minder grote invloed, is natuurlijk het kostenaspect. Dit zou op te vangen zijn door een
hogere eigen bijdrage te vragen maar we hebben als bestuur ervoor gekozen om “de schade” volgend
jaar dubbel en dwars in te halen. Het spijt ons maar we vragen uw begrip hiervoor.

T-SHIRTS.
Katoenen shirts zijn nog in
Voldoende mate te koop
Voor € 10,--.
Polo’s nog in beperkte mate
Voor € 12,50
Cool-Tech shirts nog enkele exemplaren in S, M en XXL voor € 15,--.
Bestellen bij Wouter Geerlings, redactie-dll-info@wsvdelaatsteloodjes.nl of 075-6175088 of
0642099824. Levering op afspraak. Voorlopig worden geen nieuwe shirts besteld. Op is op.
VAKANTIE - T I P VOOR DLL-LEDEN:
In de DLL-INFO tipte ik u over een verblijf aan de Spaanse
Costa del Azahar, (Even boven Valencia, in Oropesa del Mar)
voor een zeer aantrekkelijke prijs in een keurig ingericht appartement
van de familie de Bruin uit Hoorn www.parasolespana.nl
Wij, Martha en ik, zijn daar eind februari en begin maart 3 weken geweest.
We hadden via de website van Transavia geboekt en kregen de instapkaarten keurig thuisgestuurd.
Op Schiphol konden we nagenoeg zo doorlopen en het vliegtuig vertrok stipt op tijd. Ruim twee
uurtjes later werden wij op het vliegveld van Valencia afgehaald door Paco.
Tot dan toe voor ons onbekend maar meteen vanaf het eerste moment een echte “Amigo”. In het
keurige, van alle gemakken voorziene appartement met het balkon op het zuiden, hebben we ondanks
het voor Spaanse begrippen minder goede weer, al een lekker kleurtje kunnen opdoen. Een heerlijk
plaatsje.
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Nog lekker rustig van waaruit je met de bus of
de trein of met een huurauto de prachtige
omgeving kon verkennen. 500 meter van het
strand, supermarkt dichtbij, 5 minuten lopen
van het heel oude pittoreske centrum.
Daarnaast konden we als wandelaars ons hart
ophalen over de vele wandelmogelijkheden.
Een oude spoorlijn was “omgetoverd” tot een
“groene wandel- en fietsroute” en liep pal
langs de kunst door ruig terrein en door de
oude spoortunnels. Als je geen zin had om
terug te lopen pakte je in een van de volgende
plaatsjes de bus of de trein om weer thuis te
komen. (Andersom kon ook natuurlijk).
Desgewenst mocht je ook gebruik maken van de in de berging staande fietsen maar daar zijn we in die
drie weken niet aan toegekomen. Als je belangstelling hebt kun je altijd even contact opnemen met de
vriendelijke familie de Bruin. Je kunt kiezen tussen een 2, 4 of 6 persoons appartement. Wij denken er
hard over om aan het eind van dit kampeerseizoen (of aan het begin van het kampeerseizoen volgend
jaar) weer lekker enige weekjes “buitengaats” te gaan. Echt een aanrader.
Martha en Wouter Geerlings.
PROBLEMEN MET UW COMPUTER ???
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.

OVERNACHTINGSRUIMTE 4-DAAGSE NIJMEGEN.
De Nijmeegse Vierdaagse wordt dit jaar gehouden van dinsdag 20 t/m. vrijdag 23 juli; enkele
tienduizenden lopers zullen weer een prestatie van formaat leveren.
Veel meer wandelaars zouden ook graag meelopen, maar kunnen niet of moeilijk aan een slaapplaats
met verzorging komen. ’t Zaaltje en het ernaast gelegen Bosduiveltje hebben die mogelijkheid wel.
Eén wandelsportvereniging uit Den Haag verblijft reeds 20 jaar tot grote tevredenheid met elk jaar
ongeveer 35 lopers bij ons. Indien er in uw vereniging mensen zijn die ook graag zouden willen
deelnemen aan de vierdaagse, maar nog geen slaapplaats hebben, kunnen informatie inwinnen en
zich aanmelden via onze website www.zaaltjehls.nl. Hierop vindt u uitgebreide informatie en een
aanmeldformulier. Wij bieden een schone slaapplaats in een rustige omgeving, verzorgen een
uitgebreid ontbijt (in buffetvorm), lunchpakket om mee te nemen (door lopers zelf samen te stellen)
en een 3-gangen diner in buffetvorm. U slaapt in een zaaltje met stapelbedden, gescheiden voor
dames en heren, voorzien van matras, lakens, deken, en een hoofdkussen, op de Heilig Landstichting,
op loopafstand van de start te Nijmegen. Tevens bestaat de mogelijkheid om een drankje te
gebruiken aan de bar. Na 21.30 uur is er rust in het gebouw.
Wij zouden het op prijs stellen indien u deze mogelijkheid voor uw leden zou willen publiceren in uw
clubblad, op uw website of bekend maken tijdens een bijeenkomst.
U kunt telefonisch informatie inwinnen of uw vraag stellen aan beheerder Bert Buil
(06-13780897) of via een mailtje naar zaaltjehls@hotmail.com
Met sportieve groet, Bert Buil,
Beheerder ’t Zaaltje en ’t Bosduiveltje
Carmelweg 2
6564 AH H. Landstichting.
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VERHALEN VAN LEDEN:
EGMOND MARATHON 23 en 24 januari.
Vandaag vroeg opgestaan want we lopen de wandelmarathon van Egmond en wel twee dagen 21 km.
We hebben er veel voor geoefend want 21 km wandelen, waarvan een groot gedeelte over het mulle
strandzand, dat kan niet zomaar. Yvon, Guus, de hond Rakker en ik (Mary ) hadden er zin. Zaterdag
de eerste dag liepen we de Noordroute. Goed wandelweer, weinig wind maar wel koud, -1 C. en in de
ochtend een klein beetje ijsregen maar dat mocht de pret niet drukken.
Het was hoog water dus er was maar een smal strand en daar moeten z`n 14.000 wandelaars overheen
dus het zand was behoorlijk mul. Na 8,5 km gingen we de duinen van Schoorl binnen.
Onderweg genoten we van de muziek en van de versnaperingen die bij de diverse stempelposten
werden uitgedeeld. Na een paar uur kwamen we bij de finish in de Sporthal van Egmond en ook daar
was een warm onthaal met muziek. We hebben nog even lekker een borreltje gedronken want dat
hadden we wel verdiend.
De tweede dag, zondag was een barre tocht
zoals de organisatie schreef: “ Eén van de
zwaarste en mooiste edities” het had namelijk
zaterdagnacht behoorlijk gesneeuwd en er lag
z`n 6 cm. sneeuw.
We gingen er vol goede moet tegenaan maar
we hadden toch een uitvaller die moest
afhaken vanwege een hamstring blessure. Er
waren meer mensen die moesten afhaken en
volgens de masseurs in de sporthal kwam dat
van het lopen in het mulle zand. Yvon en ik
zijn verder gewandeld… nou ja,
wandelen……….. in de duinen waren de
paden spekglad en hadden we soms moeite
MARY EN YVONNE
om overeind te blijven.
Toch bleven de wandelaars optimistisch en we hielpen elkaar als het glad was op de steile smalle
paden en we werden bij de stempelposten weer verwend. Ook deze 21 km. hebben we goed gewandeld
en dan is het toch heerlijk om na afloop met een enorme medaille om je nek weer naar huis te gaan.
Volgend jaar overslaan ??? of toch weer mee wandelen????
Mary Sluyters.
WINTERWANDELING IN DE SCHOORLSE DUINEN. 7 februari..
Deze Wandeling is mogelijk gemaakt door het Noordhollands
Dagblad. Wij gaan deze wandeling voor de eerste keer lopen.
Op zondagochtend vroeg gaan wij op pad richting Camperduin
met onze parkeerkaart en de bonnetjes voor een kopje koffie
met appeltaart, een opkikkertje voor onderweg en een warm
broodje. Wij hebben nog nooit zo vroeg aan een appeltaartje
gezeten (8.15 uur) maar hij was om te smullen.
Om 8.45 uur gingen wij van start. Het was erg koud maar daar
had je snel geen last meer van. Het was wel erg nevelig onderweg
maar ook dan maak je de mooiste foto’s. De tocht is best
interessant want wat ik niet wist is dat helmgras bestaat uit blad.
Zo zie maar weer, je bent nooit te oud om te leren. Wij hebben
ook gelopen in het duingebied waar vorig jaar vele hectaren
natuurgebied in vlammen opgegaan waren. Het leek wel een
horrorfilm maar ook hier zijn alweer de eerste tekenen van
nieuw leven te zien. Hier en daar komen de groene sprietjes
al weer naar boven. De Schoorlse Duinen is een van de mooiste
VERBRANDE BOMEN
wandel-gebieden van Staatsbosbeheer. Wij hebben al heel veel mooie wandelingen gemaakt door
duin en bos maar elke keer is lijkt het weer nieuw en dat vind je vlak bij je huis zo’n mooi gebied.
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Het is klimmen en dalen, onderweg kom je vele lopers tegen met het zelfde doel, namelijk genieten!
Bij een legertent midden in het bos is er plaats voor een kopje warme chocomelk en even een praatje
met Frans Erinkveld van Staatsbosbeheer bij een korf brandend hout en wat stoeltjes. Daarna
vervolgen wij onze weg en voor wij het in de gaten hadden liepen wij op het stand om vervolgens na
3uur en 30minuten bij Paviljoen Minkema een saucijzenbroodje te gaan eten met de vele andere
lopers.
Het was weer een geweldige dag en een geweldige wandeling. Wij schrijven ons zeker voor het
volgend jaar weer in.
Groetjes van de Koetjes uit Krommenie, Yvonne van Soest en Ria Kee.
LENTETOCHT ’S-GRAVELAND 27 maart.
De afstanden die afgelegd konden worden waren 5-10-15-2533-en 40 kilometer. Wij gaan om 7.30 uur op weg naar de
plaats van bestemming ‘s-Gravenland en wij geven ons op
voor de 25 km in de kantine van de SV ’s-Gravenland. De
koffie staat al klaar in deze voetbalkantine en wij worden daar
gastvrij ontvangen. Om 7.45 uur gaan wij van start. Heerlijk
dat je gelijk kunt vertrekken maar wel met een waarschuwing
dat je de Runderen met rust moet laten!!! Let op !!! Houd
minstens 25 meter afstand!! Maak zo nodig een omtrekkende
beweging en u mag dan niet van de paden afwijken!!
Runderen niet naderen ,aaien, voeren of aanhalen. Niet rennen, schreeuwen en joelen, blijf rustig.
Jaag de runderen niet op. Doe wat de boswachter zegt!!!
Nou het geeft toch een gek gevoel als je wel enkele Runderen nadert . Wij hadden afgesproken dat
mocht er iets gebeuren dan klimmen wij een boom in. Wat een onzin er gebeurt niets als je gewoon
door loopt. Het was een geweldig uitgezette wandeling. Je kon niet verkeerd lopen, maar je raadt het
al, tot 4 x toe lopen wij verkeerd. (Soms doen we onze naam wel eer aan, nietwaar ?).,De omgeving
was adembenemend. Prachtige bomen, planten die uit de knop komen, mooie bosviooltjes. Dit is een
Pareltje onder de wandelingen. Gewoon een toppertje !!!
Met vriendelijke wandelgroeten, de koetjes, Yvonne en Ria uit Krommenie

OPGEVEN DEELNAME MEERDAAGSE TOCHTEN.
Helaas dat door het ongeluk dat mij vorig jaar overkwam (van de ladder gevallen) ging het maken van
een overzicht van de diverse meerdaagse wandeltochten niet door. Sorry dus.
Nu in ons Jubileumjaar hoop ik dat alle leden die een meerdaagse gaan wandelen dit aan mij willen
doorgeven. BIJ VOORKEUR PER E-MAIL. Mijn E Mail adres is; voorzitter@wsvdelaatsteloodjes.nl
Mocht dit voor u niet mogelijk of moeilijk zijn, kan het aan mij doorgegeven worden bij de
midweekse tochten. Graag hoor ik van u welke meerdaagse, welke afstand en voor de hoeveelste keer
dat u deze
tocht wandelt. Ik hoop dat u snel dit aan mij toe stuurt.
Alvast veel wandelplezier gewenst.
Uw voorzitter, Rob Dekker.

De volgende DLL-INFO , nr. 03-2010, verschijnt medio augustus.
Kopij en foto’s kunt u aanleveren tot en met zondag 8 augustus.
Redactie,
Wouter Geerlings.
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