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W E B S I TE
www.wsvdelaatsteloodjes.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BESCHIKT U OVER EEN E-MAIL ADRES ???????
WIJZIGING VAN UW E-MAIL ADRES ????????
WILT U DIT DAN SVP DOORGEVEN AAN ED VAN DER HOUT ????
ledensecretaris@wsvdelaatsteloodjes.nl
Wij kunnen dan mededelingen, berichten, nieuwtjes, DLL-INFO heel snel naar u toezenden terwijl het
onze vereniging veel portokosten bespaart.
U ONTVANGT DE FOTO’S DAN IN KLEUR !!!!
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------VAN DE VOORZITTER.
Maar dan is het eerste halfjaar 2010 alweer voor bij, wat gaat het snel.
Dat is nu eenmaal zo, maar wij hebben met onze vereniging machtige en prachtige tochten gewandeld
en kunnen uitkijken naar de aankomende tochten.
Maar ook de meerdaagse tochten, die door onze leden zijn gewandeld, zijn weer enorm geweest, wat
ik dus van vele leden heb gehoord, ook dat er nog een aantal meerdaagse tochten komen.
Vele van de leden hebben mij al een bericht gestuurd welke tochten zij hebben gewandeld.
Helaas zijn er nog velen die het hebben vergeten om mij het door te geven, ik hoop dat dit nu toch nog
wordt gedaan, graag even vertellen welke meerdaagse tocht, hoeveel kilometers en voor de hoeveelste
keer. Ik zou het zeer op prijs stellen als dat het alsnog even aan mij medegedeeld wordt.
Het heeft even geduurd, maar wij hebben het voor elkaar gekregen de tweede defibrillator te krijgen.
Tijdens de Molen- en Merentocht in mei hadden wij een tombola ( ieder lot was een prijs ) en een gift
van het Honig Laan fonds waardoor wij een tweede defibrillator konden aanschaffen.
Graag zie ik nogmaals de namen van de leden die een cursus willen volgen om de defibrillator te
kunnen bedienen. Ook van de leden die al een cursus hebben gevolgd zou ik graag de namen willen
hebben, stuur die mij svp toe.
Ik hoop wel dat het nooit nodig zal zijn, maar is het wel nodig dan hebben wij de apparaten bij ons.
De bus naar Rotterdam is nog niet helemaal vol, maar wacht niet te lang om door te geven dat je mee
wilt gaan, en stuur meteen € 10.00 naar de penningmeester zodat wij op tijd het juiste aantal leden
weten die met ons mee gaan. Zie pagina 12 s.v.p.
Nu wij deze tocht in Rotterdam gaan wandelen, zou het bestuur van u graag willen weten of u het
prettig zou vinden dat wij dat meer keren zouden gaan doen, ergens in Nederland.
Ook dit zouden wij op prijs stellen als u dat ook naar mij wilt toesturen om te zien hoeveel leden dit op
prijs te stellen.
Ik kijk overal naar uit.
Rob Dekker. voorzitter@wsvdelaatsteloodjes.nl
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LEDENNIEUWS.
Als nieuwe leden heten wij van harte welkom:
Uit West-Knollendam:
Uit Assendelft:
Uit Zaandam:
Uit Wormer:
Uit Hoofddorp:

Dirk Molenaar.
Joke Slauderof en Ruud Kroese.
Christa Prins, Jurian Prins, Annemie Timmers en
Kitty de Boer-van Leeuwen.
Marie-José Zaal-van Haastrecht.
Imelde van Diemen-Versluys.

Bedankt als lid:
Mw. C. Al, dhr. R. Kroese en mw. P.N. Kroese.
Afgevoerd als lid:
Mw. A. Berkhout-van der Louw, Dhr. H.R. Blinker en Mw. R. Neefkes.
Als bestuur zijn we weer blij met onze nieuwe leden.
We danken mevrouw Al en het echtpaar Kroese voor de periode dat zij lid waren van onze “Loodjes”
en wensen hen voor de toekomst veel geluk en gezondheid toe. Misschien “tot ziens”.
Jammer dat wij drie leden ook na herhaalde verzoeken tot het betalen van de contributie uit onze
ledenlijst hebben moeten schrappen.
ZIEKENBOEG.
Voor zover bij ons bekend hebben wij in het afgelopen kwartaal geen meldingen gekregen van of over
leden van onze vereniging die “in de lappenmand` zitten.
Wel ontvingen wij recent een berichtje van ons lid Erwin Kool.
Begin maart begon het bij Erwin met pijn in zijn knie, rug en borst. Na diverse onderzoeken bleek
e.e.a. voort te komen uit een hernia, waar men niets aan kon doen. De pijn en kwalen werden steeds
erger. Voor uitgebreider onderzoek dan maar naar een ander ziekenhuis en nog eens naar een ander
ziekenhuis. Het bleek dat hij een zeer zeldzame vorm van een hernia had. Een kans van 1 op 11.000
bij herniapatiënten. Een risicovolle operatie is vereist en daarvoor wacht Erwin op een oproep uit Den
Haag, waar men deze operatie kan verrichten. Waarschijnlijk vindt de operatie in september plaats.
ERWIN, wij wensen jou, je vrouw Bianca en dochter Larissa het allerbeste toe en we hopen jullie
binnen afzienbare tijd alledrie weer bij ons te zien tippelen.
Een berichtje aan Erwin is altijd welkom. e.kool2@upcmail.nl
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WIJ FELICITEREN VAN HARTE ONZE JARIGE LEDEN IN DE KOMENDE MAANDEN:

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER
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Cisca Mars
Thea Bieman
Wil Nieuwenhuysen
Helma Berkhout
Willem Boon
Anita Hooijschuur
Th.H.A. Ovink
Hannie Laan
Jacques Timmer
Tini Vijzelaar
Dirk Balk
Anneke van Enkhuizen
Ines Reinards
Thea Breman-Reitsma
Anwina Versteegh
Michel Drijfhout
Rina Bouterse
Henny van Druten
Corrie Kreling
Astrid v.d.Wardt-Crok
Agnes Kraijenhaide
Ed Hoogenkamp
Kees Huijgen
Elza van Staaveren
Femia de Ridder
Karla Gijzen
Erna Leguijt
Cor Bijvoet
Loek Hoff
Heide Maars
Jos Jongh-Welagen
Corrie Klarenbeek
Anita Riewald
Nelleke Havik-Loomans
Dick Kuijper
Rob Laros
Henk Pirovano
Dini Bakker
Ada Lokhoff-Verheugd
Tineke Schuitemaker
Lou Woord
Alex Lange
Henny Sheotahul
Dick Manuputty
Jan Heijne

LEDEN IN HET NIEUWS.

Tiny van Wijk
Rob de Boer
Joke Swart
Fokke van den Bosch
Dirk Maars
Francien Volger
Bep Exalto-Brugman
Karin Korringa
Wim Pronk
Harry Sondorp
Fré Tump-de Haas
Monica den Bak
Jan Wiepje
Theo van Willigen
Gerard Neelen
Tonny Verheugd
Margreet Warmerdam
Jenny Bomers-Broek
José van Huffel
Lia van der Linden
Ludo Petra
Paula Wiepjes
Koos Hugen
Jacques Breman
Tiny Haak
Floris Lefering
Ine Solleveld
Marinka Dekker
Anneke Groenhart
Ingrid Bakker
Dini de Beer
Ruud Stormmesand
Nel Zwart-Last
Jan van Geilswijk
Gerrie Pel
Genia ter Haar
Afra Kuijk
Henny Kok
Marleen Groot
Larissa Kool
Lyda Twisk
Jaap Heijnen
Ineke Kries-Zwart
Tony Sluiter
Wick Swart
Yvonne Oud
Leny de Ruijter
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Wilhelmina Ordelman
Caroline Scheffer
Rina Heil
Cindy Keeman
Ada Scheffer
Ans Vink-Driessen
Jan Schouwstra
Gabriëlla Geluk
Ingrid Hartman
Jan Tweebeeke
Fie v.d.Slot
Ank Nieland
Annemarie Hoff
Henk de Wit
Rinske Griesheimer
Wil Groeneveld
Francisca Kroone
Theo Dekker
Marjolein Slot
Marys Clarisse
Roel Mooibroek
Bianca Vriese
Caroline Dahle
Sonja Rothuizen
Elly Scheepbouwer
Wil van Soelen
Jan Mulder
Thea Warmerdam
Wim Elbers
Loes Mooij
Joke Berenschot
Henk van Bokhorst
Annie de Jong
Martin de Ridder
Jan Schuller
Sikke de Beer
Liesbeth Huijsman
Alie Swartsenburg
Henny Waardenburg
Kees Imcken
Jos van der Meer
Frieda Puttenaar
Gerard Leeuwerink
Lisette Nuwenhof
Martin Punt
Jan Sengers
Fia Smit
Cor Cornet
Nora Sterk
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VAN DE PENNINGMEESTER.
Contributie 2 0 1 1 .
Net halverwege het jaar en dan al “zeuren” over de contributie van het volgende jaar ????
Il leg het u graag uit en vraag om uw begrip en medewerking
In de Algemene Ledenvergadering in maart j.l. is door de aanwezigen ingestemd met het voorstel van
het bestuur om de contributie voor het hele jaar 2011 te handhaven op…. Jawel € 10,00 totaal!!!!
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. Hier zijn wij nog mee bezig.
(Helaas hebben wij nu enkele leden moeten royeren omdat zij ook na diverse herhaalde verzoeken niet
hebben voldaan aan het betalen van de contributie voor 2010.
Als vereniging moeten wij echter al in november onze vaste afdracht per lid voldoen aan de NWB
voor het daaropvolgende jaar. Als een lid dus niet betaalt of pas na oktober het lidmaatschap opzegt,
betaalt onze vereniging WEL voor dat lid aan de NWB maar ontvangt GEEN inkomsten van dat lid.
Het beëindigen van het lidmaatschap voor het opvolgende jaar dient derhalve vóór 1 november te
worden opgezegd, anders wordt men geacht lid te blijven.
Margreet Groenendijk, penningmeester.
LEDEN IN HET NIEUWS – mei t/m juli 2010 –
Elke keer weer is het een grote verrassing te constateren dat er leden op wat voor manier en in welke
hoedanigheid dan ook in het nieuws komen. Ons ledenbestand is dan ook zo groot dat het al
verschrikkelijk mis moet lopen als er niet iemand in de afgelopen maanden in het nieuws is geweest.
In het Dagblad Zaanstreek verschijnt op 1 mei een foto die ons bekend voorkomt. Op pagina 33 van
onze fraaie jubileumuitgave staat namelijk dezelfde afbeelding van het Bevrijdingsdefilé van 8 mei
1945. De Laatste Loodjes nam toen deel met een afvaardiging ‘lange mannen’.
Op 20 mei staat in de rubriek ’25 jaar geleden’ van het Dagblad Zaanstreek een foto van een
afscheid nemende waterpoloër. In één van zijn kornuiten herkennen we, weliswaar met moeite, de toen
nog jeugdige DICK KONING uit Wormerveer met zwarte baard.
In de Zaankanter van 2 juni verschijnt onder de kop “Boekenleesgezelschap UNI viert 170
jaar hengstenbal” en naast een fraaie foto een heel bijzonder verhaal. Ooit is UNI (Uitspanning Na
Inspanning) opgezet om de ongeletterdheid terug te dringen. Per bode werd vanaf de oprichting in
1840 een leesmap bij de 49 leden rondgebracht waarvan eens per jaar op de tweede zaterdag van
januari de inhoud door de leden werd besproken. Via een veiling werden de literaire werken
vervolgens verkocht aan de hoogste bieder. Van de opbrengst financierden de mannen eens in de vijf
jaar een uitje. Voorzitter van de club is PETER OELDRICH uit Zaandijk, die uitlegt waarom de
mannenclub 49 leden telt. In de locatie van het vroegere eethuis Loggen in Zaandijk waar de veilingen
plaats vonden, pasten slechts 49 stoelen. Na sluiting van het eethuis is de traditie in stand gehouden.
De Kat op weg naar 100.000 bezoekers. Een klein kopje weliswaar in het Dagblad Zaanstreek
van 12 juni maar mocht de prognose van molenaar PIET KEMPENAAR uit Westzaan uitkomen dan
is de verfmolen daarmee de onbetwiste koploper op de Zaanse Schans. Op de foto legt Piet aan een
lacherig publiek de productie van verf uit.
Half juni staat het Noord-Hollands Dagblad natuurlijk bol van de Wandel-4-Daagse Alkmaar.
In de editie van 19 juni vertelt verslaggever Ed Dekker (heeft overigens niets met onze voorzitter) over
zijn ontmoeting met MARTIN PUNT uit Purmerend (?). Martin is één van de vele mannen op de 45
kilometer route en loopt te genieten. “Ik loop door het hele land,” zegt hij, “maar Noord-Holland blijft
mij boeien. Als wij straks door De Rijp gaan, zullen emoties naar boven komen, emoties over hoe
mooi het dorp wel is.” De verslaggever legt nog even uit dat Martin lid is van Wandelsportvereniging
De Laatste Loodjes en dat die Zaanse club met 700 (?) leden niet bepaald op haar laatste benen loopt.
Waarvan acte!
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In het Dagblad Zaanstreek van 7 juli verschijnt een bericht over een tennistoernooi in
Krommenie waar de belangstelling flink tegen viel. Wat te doen met het overgebleven eten? Het
Cruijffiaanse gezegde ‘Elk nadeel heeft zijn voordeel’ is ook ditmaal weer eens van toepassing. De
Voedselbank Zaanstreek/Waterland brengt uitkomst en alles wat houdbaar is, zoals salades en
broodjes, wordt met het busje van GOVERT DOUMA opgehaald.
“Eerst zwemmen en dan de Vierdaagse van Nijmegen”. Een opvallende kop en een nóg
fraaiere foto in het Dagblad Zaanstreek van 16 juli toont 25 schaars geklede personen in het zwembad
Het Zwet in Wormer, allen ’s morgens om zeven uur gereed voor hun dagelijkse frisse duik.
Middelpunt is ELLY HOEK uit Wormer, die niet alleen elke dag 1 kilometer (20 baantjes) zwemt
maar ook niet opziet tegen 4x 40 km wandelen in Nijmegen.
Wie van De Laatste Loodjes ontdekken we nog meer op de foto? FRANCIEN VOLGER, GRÉ
BERKHOUT, GERBEN WIERINGA, TIMO MANDJES en CEES MOERBEEK, allen uit
Wormer.
En dan YVONNE VAN SOEST en RIA KEE, beter bekend als de Krommenieër koetjes.
Zoals bekend lopen zij voor het goede doel. De ‘Ronnie Tober Foundation’ wil mensen met een
verstandelijke beperking uit hun isolement halen en met de publiciteit van het tweetal o.a. in de
‘Zaanstreek op Zondag’ van 23 mei en 27 juni alsmede in het Noord-Hollands Dagblad van 10 juni
hopen zij voldoende sponsors te vinden. Tijdens de vier dagen van Alkmaar mag Ria zelfs op 18 juni
bij het AZ-stadion het startschot geven voor de 45 kilometer lopers. Nijmegen gaan zij voor de tweede
keer lopen.
Over Nijmegen gesproken. Het Noord-Hollands Dagblad komt op 23 juli met een
paginavullende fotoreportage van Noord-Hollanders die aan de Nijmeegse Vierdaagse deelnemen.
Daar tussen ontdekken wij twee Zaankanters. BEN DE RUITER uit Zaandam, voor de 16e keer aan
de start, brengt met een NHD-editie alle thuisblijvers een groet vanuit het wandelpeloton. En HARRY
SONDORP uit Krommenie toont zijn ingepakte hiel. Hij gaat dit jaar voor zijn 6e kruisje. “Meedoen
geeft mij een enorme kick”, zegt hij, “ook met blaren”.
ELLY HOEK is niet alleen een trouwe zwemster, zij komt nu voor de tiende keer aan de start
van de Nijmeegse Vierdaagse en praat elke dag het Dagblad Zaanstreek bij.
Op 21 juli. Na één dag lopen. “Wat een gedoe met het scannen van die polsbandjes. Het gaat soms
niet goed met die piepjes. Kinderziektes neem ik aan”. Elly heeft haar nieuw gekochte schoenen
vandaag zonder blaren ingelopen.
Op 22 juli. “Onderweg was er iets raars. Dat had te maken met die polsbandjes. We moesten van de
weg af en door een tent lopen van energieleverancier Electrabel. Voor een test geloof ik”.
Op 23 juli. Opnieuw nieuws over de polsbandjes. Ook de vierdaagseleiding heeft nu geconcludeerd
dat de tijd/controlemeting verre van soepel is gegaan en heeft het gebruik van de ouderwetse startkaart
in ere hersteld. Elly vindt deze dag een vakantietripje en neemt een half uur de tijd om de militaire
plechtigheid bij het oorlogskerkhof in Groesbeek bij te wonen.
Op 24 juli de laatste bijpraat aflevering. Elly komt glansrijk over de finish. Door de welbekende
afgelasting van enkele jaren terug heeft zij slechts negen officiële kruisjes van tien vierdaagse
deelnames. “Ik ben zo trots op mezelf dat ik mij verwend heb met een bijzondere broche. Een zilveren
vierdaagse gladiool. Tóch vond ik, dat dít mijn tiende was”.
In de sportbijlage van het Dagblad Zaanstreek van 26 juli verschijnt een verslag van de
Gezinsfietstocht van DTS. Op de foto gaat ELLY BOSMAN uit Zaandam net van start.

NIEUWS VAN DE JUBILEUMCOMMISSIE.
JUBILEUM-Knobbeltocht.
Weet u het nog?
Op zaterdag 11 september houden we onze jubileum knobbel (puzzel) tocht.
De lengte van deze tocht is ca. 7 km. en de start zal plaatsvinden om 13.00 uur vanuit het Simson
gebouw aan de Wezelstraat 15, 1541 LZ Koog aan de Zaan.
Deelname is alleen voor leden en de prijs bedraagt 1,00 en u ontvangt dan uiteraard een kopje koffie
of thee. 3 winnaars krijgen een DLL-T-shirt cadeau. De bedoeling is dat u notities maakt en vragen
beantwoordt, dus neem een pen, uw opmerkingsgave en scherpzinnigheid mee.
Het wandeltempo tijdens deze tocht mag u zelf bepalen want er moet tenslotte gepuzzeld worden.
Het streven is echter dat iedereen uiterlijk om 16.00 uur weer terug is bij het gebouw van Simson.
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Terwijl wij (de jubileumcommissie) de formulieren nakijken wordt u getrakteerd op een hapje en een
drankje. Er kan over de vragen en antwoorden gediscussieerd worden, maar de uitslag van de
commissie is bindend. Wij hopen op een grote opkomst en wensen jullie veel wandel en
puzzelplezier.
Dus op 11 september hoopt de jubileumcommissie u te zien !!!!!
GEHOUDEN DLL-TOCHTEN:
INSIDE VERSLAG “GROENE STELLING” 15 – 16 mei.
Beste leden van de werkgroep,
Door allerlei oorzaken ditmaal wat later een verslag van het afgelopen weekend.
De weergoden bleken ons gunstig gestemd. Dat begon al op vrijdag, toen we met zo’n 12 man/vrouw
de voorbereidingen troffen.
Bestrating vrijgemaakt van schapenmest, lampen vervangen, toilet schoongemaakt, enz. De maquette
werd voorzien van verklarende teksten. Fred plaatste bij de poterne twee nieuwe deuren, alvast een
voorbereiding voor een muziekoptreden in september.
Zaterdag om half acht het hek geopend. Dat bleek geen overbodige luxe, want we hadden de boel
buiten nog maar amper opgesteld, of de eerste wandelaars meldden zich al.
Rob en Cees hadden ons al gewaarschuwd: wandelaars willen vroeg op pad. Bij het uitzetten van de
bordjes langs de route had ik de snelste lopers dan ook steeds op de hielen. Op zondag slaagde men er
helemaal in een pikstart te maken: de eerste wandelaar (start om 9 uur) had ik om 9.12 uur al bij het
Kruitmagazijn.
De samenwerking met De Laatste Loodjes
(DLL) bleek een gouden greep. Publicatie
in diverse wandelbladen en het uitdelen van
de door ons gedrukte flyers hadden succes:
vorig jaar nul wandelaars, nu honderden.
De kantine kreeg ook te maken met een
afwijkend patroon: vooraf koffie met koek
en na afloop van de wandeling soep. We
raken zo langzamerhand bekend om de
kwaliteit van onze koffie en de door
Anemoon zelf gemaakte soepen. Vooral
zondagmiddag hadden de rondleiders
handenvol werk met het rondleiden van
soms grote groepen bezoekers.
Al met al een fantastisch geslaagd weekend: totaal 547 bezoekers, waarvan 45 kinderen. En … ze
kwamen uit alle delen van het land: niet alleen uit Noord-Holland maar ook b.v. uit Nijverdal,
Vlaardingen en Lelystad. Zelfs mochten we 10 mensen uit Duitsland welkom heten.
Met DLL is inmiddels al de afspraak gemaakt: volgend jaar weer. Kijk ook eens naar het verslag op
www.wsvdelaatsteloodjes.nl.
Nu op weg naar de volgende open dagen op 11 en 12 september (Open monumentendag +
Stellingmaand, thema water). Onze voorbereidingen voor dit evenement zijn al in volle gang.
Hartelijke groet,
Jaap van Harlingen, Vrijwilligerswerkgroep Fort bij Krommeniedijk
Tel. 075 6403850
e-mail:
jvanharlingen@ planet .nl
WANDELEN OVER WATER. 21 mei.
Op 21 mei 2010, hadden wij een wel heel unieke wandeling: "Wandelen over Water". De wandeling
begon en eindigde bij Buurtcentrum "de Lorzie" op het Marktplein van Wormerveer. Na korte tijd, bij
het station van Wormerveer, naar de andere kant van de spoorlijn. Daar begon de route van 4 km door
het Guisveld. Dit is een beschermd natuurgebied dat normaal niet toegankelijk is. Vandaag had
Staatsbosbeheer dit echter open gesteld voor ons. Verder ook dit hele weekend. Je loopt hier over
trilveen en tussen hoog riet. En.........dus ook over water!!! Dit was een absoluut mooie ervaring.
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Na terugkomst bij het station, weer terug naar de bewoonde wereld en door o.a. het Wilhelminapark
weer terug naar de Lorzie. Geweldig! Laatste Loodjes en Staatsbosbeheer: bedankt!
Hans van der Ham
Aanvullend kunnen we zeggen dat er 135 deelnemers waren waarvan 73 vrouwen en 62 mannen. De
verhouding 2/3 vrouw en 1/3 man gaat langzaam in het voordeel van de mannen uitvallen.
NOORDZEEKANAAL BIJ AVOND. 9 juni.
Ontmoeting met de “Celebrity Constellation”.
Het is woensdag 9 juni 2010, 17.40 uur en noodweer onderweg in de auto langs de Nauernasche Vaart
op weg naar Buurthuis A3 in Assendelft. De DLL bestuursleden Rob, Ed en Cees kijken vertwijfeld en
niet al te enthousiast naar de op volle toeren draaiende ruitenwisser die de wolkbreuk nauwelijks aan
kan. Wat kunnen we eigenlijk nog van deze avond verwachten. Wordt er gewandeld of kunnen we net
als op 25 november 2005 de tocht afgelasten. Om even over zessen melden we ons bij Mark Rijkhoff,
de beheerder van A3. Anders staan de trouwste wandelaars al te dringen om zich in te schrijven maar
nu is er nog niemand te bekennen. Het is een kwestie van afwachten. Af en toe stapt er toch een
potentieel wandelaar naar binnen. Op een gegeven moment zie ik Jaap en Ria Heijnen uit Heemskerk
op de fiets aankomen. Nou wordt het helemaal moeilijk te verkopen om de wandeling af te blazen
wegens het slechte weer. Even later melden zich vier leden van het zangkoor ‘All Ages’ uit Wormer,
die ook helemaal op de fiets zijn gekomen. Hun kapsel heeft er wel eens fraaier uit gezien.
Als Rob om zeven uur het vertreksein geeft, gaan we toch nog met 31 wandelaars op weg. Onder deze
moedigen twee uit Castricum, twee uit Heemskerk, één uit Haarlem en één uit Purmerend. Klasse!
Onderweg regen, regen en nog eens regen. Maar koud is het gelukkig niet. Het enige waarom we langs
het Noordzeekanaal willen lopen is, dat we nog eens een flinke boot langs zien komen. Door het
waterscherm is het zicht over het kanaal matig maar kort voordat we de grasdijk vaarwel zeggen en
richting Nauerna afbuigen doemt dan toch nog het cruiseschip ‘Celebrity Constellation’ voor ons op.
Een prachtig schip dat ruimte biedt aan circa drieduizend passagiers. Zijn we toch nog een beetje
beloond.
Zeven minuten voor negen wordt het droog. Maar dan is A3 al binnen handbereik.
MIDZOMERAVOND WANDELING. 23 juni.
Jubileumwandeltocht.
Op 23 juni liepen wij de 3e
avondwandeling van dit jaar. Deze
keer met de titel "Jubileum
wandeling", omdat wij hiermee het 75
jarige bestaan van onze
wandelvereniging, de Laatste
Loodjes” wilden benadrukken. Vanaf
dorpshuis "De Kern" in Castricum
gingen wij richting station en de
spoorlijn over. Toen linksaf en zo
verder de duinen in. Onderweg
kwamen wij o.a. een rood/langharige
"grote grazer" tegen en een stuk
verder waarachtig op een eiland in een
meer: een grote kolonie aalscholvers.

Jammer dat ik mijn "betere" camera niet bij mij had, dan had ik fors kunnen inzoomen, want ze zaten
wat ver weg. Ik ga hier dus nog eens terug komen.
Aan het eind van de 1e etappe moesten wij over de duinen klimmen, richting strand. Dat was best wel
een stevige inspanning. Behoorlijk steil, hoog en mul zand, maar we werden beloond met een
zonovergoten strand. Het was sowieso fantastisch. Vlak boven 20 graden, zeer zonnig en vrijwel geen
wind. Na een stukje over het strand gelopen te hebben, kwamen wij bij paviljoen "Zoomers" voor een
korte stop.
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Na de stop, begon de 2e etappe: stukje langs de Zeeweg en vervolgens rechtsaf de duinen weer in. Zo
verder en uiteindelijk dus weer terug over de spoorlijn, richting dorpshuis.
In totaal ruim 14 km en wéér een fantastische wandeling met hulde aan onze parcoursbouwer Cees
Moerbeek.
Hans van der Ham
Nog een kleine aanvulling op het verslag van Hans. Het aantal deelnemers viel wat tegen maar met 74
personen uit 17 Noord-Hollandse plaatsen mochten we niet ontevreden zijn. Opvallend was dat het
voltallige bestuur acte de presence gaf.

DE RIETTOPPAD ROUTE. 28 juni.
Op 28 juni hadden wij weer
onze maandelijkse "midweek"
wandeling. Bij schitterend
zomerweer
vertrokken wij vanuit verzorgings-huis "Lambert Melisz"
in Westzaan. We liepen verder
door Westzaan en op enig
moment onder de A8 door en
verder langs het talud daarvan.
Mooi uitzicht over het Guisveld
hier. Maar het absolute hoogtepunt van deze route zat in het
laatste half uur. Hier liepen wij
een stukje van het Guisveld in
dat speciaal voor ons was opengesteld door Staats Bosbeheer.
De officiële opening zal half
juli of augustus zijn.
Zie daarvoor de website van Staats Bosbeheer. De naam van dit pad is "Riettoppad". Het zou snel
duidelijk worden waarom dit zo heet. Tussen hoog riet en andere natuurverschijningen, liepen wij over
een pad, dat op veel plaatsen in de vorm van een vlonder was. Tja... wat zal ik zeggen...je moet dit zelf
ervaren hebben. Maar helaas zullen belangstellenden dus nog even moeten wachten. Ik voelde mij
vereerd er nu al te mogen lopen. Prachtig! Na opening moet je hier echt eens gaan kijken!
Hans van der Ham
Nog een kleine aanvulling op het verhaal van Hans. Het aantal deelnemers bedroeg 108 waarvan acht
eerstelingen.
WILLIBRORDUSPAD DEEL 3. 14 juli.
Vandaag alweer het derde traject van het N.W.B. Willibrordus pad. Met de weersomstandigheden van
de vorige tochten in het achterhoofd – in 2008 een flinke onweersbui en in 2009 tot de lunch regen eerst maar even op de buienradar gekeken. Daar wordt ik niet vrolijk van, weeralarm met veel regen,
onweer en windstoten. Even verder kijken, en wat bleek, het alarm was voor de provincie NoordHolland omstreeks 16.00 uur van kracht, dat viel alweer mee.
Vol goede moed stappen we in Hoofddorp in de bus naar Haarlem en daar trein richting Krommenie
waar de start is bij Optisport Health Club in het Sportcentrum TRIAS. Daar komen 25 leden en één
niet lid, een wandelaarster uit Hoofddorp die ter plaatse lid wordt, zodat we om 10.00 uur met 26
leden op stap gaan voor het derde deel van het Willibrorduspad.
Het weer is uitstekend en al snel lopen we op Busch en Dam om via de Damdijk, Groenedijk op de
Zeedijk, met een mooi uitzicht over het land met in de verte de Hoogovens van IJmuiden en aan de
andere kant de kranen van de haven van Amsterdam, te komen waar een lekker windje voor enige
verkoeling zorgt. Bij de Noorderij- en Zeedijk moeten we oversteken maar het grootste deel van de
groep gaat rechtdoor richting pont Buitenhuizen, alleen de laatste vijf lopers steken over en komen op
een leuk paadje langs het Noordzeekanaal.
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Bij de pont is de groep weer herenigd en
steken het Noordzeekanaal over en aan de
overzijde bij cafetaria Visser stoppen we
voor de lunch. Cees en Willem stempelen
de wandelboekjes.
Na de lunch beginnen we aan het tweede
deel van de wandeling en gaan via het
recreatiegebied Spaarnwoude langs
Zijkanaal C richting Spaarndam. Het
wordt behoorlijk warm tussen de bomen
en struiken van het recreatiegebied zodat
de extra stop in Spaarndam zeer welkom
is. De verfrissing gebruiken we bij Café
Spaarndam aan de Westkolk. Helaas
wordt het Cees een beetje teveel en
besluit met de bus verder naar Haarlem te gaan. Nadat de dorst is gelest gaan we verder langs de
Mooie Nel en Het Spaarne richting Haarlem. Ondertussen betrekt de lucht en worden de wolken steeds
donkerder, Zullen we dan toch nog regen krijgen? Maar nee, bezweet, met rode koppen maar droog en
voldaan komen omstreeks vier uur aan bij station Haarlem waar de meeste wandelaars de trein pakken
naar huis en wij de bus opzoeken richting Hoofddorp. Het einde van een fijne wandeldag.
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat in 2011 het volgende traject van het Willibrorduspad gaat
van Haarlem naar Hoofddorp.
Willem Deumer.
KOMENDE D.L.L. – MIDWEEKSE DAG - WANDELTOCHTEN:
Start altijd om 10.00 uur precies . Inschrijven vanaf 09.15 uur.
Afstand ca. 10 km. Kosten voor leden € 1,00 niet leden € 2,50.
Dinsdag 17 augustus

Woensdag 22 september

Donderdag 28 oktober

Vrijdag 19 november

Maandag 20 december

DE SAIL AMSTERDAM ROUTE
Startplaats: Buurtcentrum A3
Dorpsstraat 386 – 1566 BR ASSENDELFT
DE BARTELSLUIS ROUTE
Startplaats: Clubgebouw ‘Nova Zembla’
Dorpsstraat 214a – 1531 HS WORMER
DE VIER DORPEN ROUTE
Startplaats: Buurtcentrum ‘De Lorzie’
Marktplein 3 – 1521 HS WORMERVEER
DE KANAAL ROUTE
Startplaats: De Kampeerwinkel
Pieter Ghijsenlaan 18 – 1506 PV ZAANDAM
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.
1 september

RONDJE STIEROP bij Avond - 1562 GK KROMMENIEDIJK
Startplaats: Dorpshuis ‘De Horn’- Krommeniedijk 131
======================================================

Zaterdag

11 september JUBILEUM KNOBBELTOCHT
(Zie pag. 6 )
(voor € 10,-- is men een heel jaar lid)
==============================================================
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VOORUITBLIK KOMENDE TUSSENDOORTJES:
RONDJE TWISKE. 11 augustus.
Op woensdag 11 augustus (midden in vakantietijd) 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.
BELEEF SPAARNWOUDE VAN DICHTBIJ! 15 september.
Op woensdag 15 september a.s. gaan we voor ons vijfde Tussendoortje van dit jaar van start bij
Cafetaria Visser aan de zuidzijde van de pont van Buitenhuizen. Wij gaan daar een werkelijk
schitterende route lopen van bijna 20 kilometer lang.
Tijdens het eerste deel volgen we het Noord-Hollandpad. Deze gevarieerde route is gepijld met
geelroodblauwe stickers en loopt eerst door het Noorder- en Westhoffbos, waarna een smalle voetbrug
het bos verbindt met de grasdijk langs De Inlaagpolder. Sommige paden en grasdijken kunnen
modderig en hobbelig zijn en vanwege het vee in bos en op grasdijken is het meenemen van honden
niet toegestaan.
Met nog twee kilometer te gaan voor de rust passeren we de Romaanse stompe kerktoren van
Spaarnwoude, waar rondom een sfeer hangt van eeuwen her. In Spaarndam kom je ogen tekort.
Natuurlijk komen we langs het beroemde beeldje van Hansje Brinkers, die met zijn vinger in de dijk
een overstroming tracht tegen te houden. Prachtig ook is, dat je niet op de soms drukke dijk hoeft te
lopen maar onder aan de dijk een smal voetpad langs de dijkhuisjes kunt nemen.
Onze rust bevindt zich na 9.3 kilometer bij Café Spaarndam op de Westkolk 10. Léon en Yvette van
Lieshout heten ons tussen half twaalf en twaalf uur van harte welkom. Bij gebruik van een consumptie
mag de meegebrachte boterham zonder bezwaar opgegeten worden. Er kan echter ook een lunch voor
eigen rekening besteld worden.
Blijven we in het eerste gedeelte aan de oostkant van het Zijkanaal C, het tweede gedeelte speelt zich
af ten westen daarvan in Spaarnwoude. We lopen dan onder de snelweg A9 door en volgen het
zijkanaal tot een parkeerplaats. Daar pakken we de 8 kilometer lange ‘Buitenhuizen Route’ op en
volgen, met de klok mee, de speciale roodgele stickers. Onderweg zijn nog verschillende
mogelijkheden om te pauzeren. Zo komen we langs de Informatieboerderij ‘Zorgvrij’ en
pannenkoekenboerderij ‘Onder de platanen’. Onze eindbestemming is weer Cafetaria Visser waar we
nog even tot rust kunnen komen.
Wie gezellig mee wil lopen dient zich vooraf te melden bij Cees Moerbeek. Het is wel zo handig voor
de horecaondernemers om te weten hoeveel personen zij kunnen verwachten. Automobilisten vanuit
de Zaanstreek parkeren hun auto aan de noordzijde van de pont. Deze vaart drie keer per uur en
vertrekt op het hele uur en vervolgens om .20 en .40 uur.
Deelnemers verzamelen zich vanaf 09.30 uur. Dan is er nog gelegenheid voor een kop koffie waarna
we om 10.00 uur precies gezamenlijk aan de wandel gaan.
Alle kosten zijn voor eigen rekening.
Cees Moerbeek.
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BADKUIP ROUTE. 6 oktober.
Woensdag 6 oktober volgt ons laatste Tussendoortje van 2010. We gaan opnieuw naar
Monnickendam, dit keer hopelijk met beter weer dan op 12 mei j.l. toen 46 personen storm en regen
trotseerden.
Opnieuw fungeert het Mirror Paviljoen, met uitzicht op de Gouwzee, als startgelegenheid maar we
laten dit keer Marken links liggen. We lopen deze dag ‘De Badkuip Route’ van 19 kilometer lang en
ten noorden van Broek in Waterland wordt duidelijk waaraan deze naam te danken is.
Wel volgen we de Waterlandse Zeedijk in zuidelijke richting met links de rust op het water en rechts
de drukte van auto’s met buitenlandse kentekens, op weg naar souvenirwinkels en klompenmakerijen.
We negeren de eerste afslag naar Zuiderwoude maar nemen de tweede en lopen het Dijkeinde
helemaal uit tot aan het fraaie kerkje van het dorp.
Vervolgens komen we na circa 9 kilometer in Broek in Waterland waar we gaan rusten in het
pannenkoekenhuis ‘De Witte Swaen’. Ook hier waren wij al eerder toen wij enkele jaren terug de
‘Varkensland Route’ vanuit Ilpendam liepen.
Na de pauze gaan we ook echt een stuk van de gemarkeerde ‘Badkuip Route’ lopen. We lopen het
Roomeinde uit en aan het eind van het dorp gaan we linksaf langs de ringvaart van de Noordmeer. We
moeten wat hekken over die overigens keurig voorzien zijn van overstapjes. De Noordmeerpolder is
een kleine droogmakerij die een stuk dieper ligt (4.5 m) dan het omliggende land. Vanwege de vorm
en de diepte werd de polder al gauw omgedoopt tot Badkuip.
Bij een mooie wandelbrug verlaten we de ‘Badkuip Route’ en lopen via verschillende wandelbruggen
dwars door de weilanden naar Overleek, een kleine buurtschap dat zijn naam dankt aan een vroeger
veenstroompje De Leek.
Dan komt alweer snel in de verte Monnickendam met zijn Grote Kerk in het vizier. In de stad zelf
lopen we door het fraaie centrum waar schitterende gevels het roemrijke verleden nog meer doen
herleven.
Belangstellenden gaan per eigen vervoer naar Monnickendam waar we ons vanaf 9.30 verzamelen.
Graag ook nog even telefonisch of per e-mail opgeven aan Cees Moerbeek.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7E EVEAN HERSTTOCHT ZONDAG 10 OKTOBER 5 – 10 – 15 – 25 KM. WORMERVEER.
START EVEAN “NOORDSE BALK” Krommenieërweg 181, 1521 HG te Wormerveer.
Start 25 km. van 08.30 tot 10.30 uur, overige afstanden van 08.30 tot 12.00 uur.
Inschrijving op de dag zelf vanaf 08.30 uur bij de startplaats.
VOOR INFO ZIE www.evean.nl of www.wsvdelaatsteloodjes.nl

BUSREIS NAAR DE 28e WERELDHAVENTOCHT IN ROTTERDAM
Op zondag 5 september gaat onze vereniging per bus naar Rotterdam om daar te gaan
deelnemen aan de 28e Wereldhavenwandeltocht. Tijdens deze tocht krijgen de deelnemers
ruim voldoende gelegenheid om alle activiteiten op de Maas en op de kades te bewonderen
vanwege het jaarlijkse evenement ‘De Wereldhavendagen’.
Tevens krijgt men de mogelijkheid om de stad met zijn inmiddels beroemde skyline van twee
kanten van de rivier te bekijken. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van twee verbindingen
over de Maas, de Willemsbrug en de Erasmusbrug.
De routes van de 5, 10 en 15 km die onze vereniging gaat lopen, zijn zodanig samengesteld
dat er voor elk wat wils is zoals havengezichten, moderne en historische architectuur. Tevens
zullen de deelnemers kennis maken met historisch Delfshaven, een uniek stukje havengebied
dat al in 1389 is ontstaan. Men waant zich hier dan ook gemakkelijk in vroegere tijden.
De busreis kost voor DLL leden € 10,00 bij een volle bus van 60 personen. Belangstellenden
kunnen zich melden bij Rob Dekker, telefoon 642 51 61 of 06 22 56 17 93.
Betaling kan cash tijdens onze midweekse (avond)wandeling van 17 augustus of naar
onze ING rekening 90 52 48, t.n.v. WSV De Laatste Loodjes, onder vermelding van
“Busreis Rotterdam”.
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WANDELUREN COMPETITIE.
Gouden, zilveren of bronzen schoentje.
De strijd in de wandeluren competitie is in alle hevigheid ontbrand. Twaalf personen gaan dit jaar
uitmaken wie er in aanmerking komt voor een gouden, zilveren of bronzen schoentje. Goede kans op
een gouden schoentje maakt Dick Koning uit Wormerveer. Tot en met half april noteerde hij maar
liefst 211 wandeluren en als hij dit tempo volhoudt, komt hij zeker uit op 300 wandeluren binnen het
jaar.
Op redelijke afstand volgt Willem Deumer uit Hoofddorp met 186 uur, gevolgd op de derde plek door
Nelleke Havik uit Krommenie met 169 uur. Zo doorgaande zijn zij aan het eind van het jaar verzekerd
van een gouden schoentje.
De stand per 15 juli 2010 luidt als volgt.
Dick Koning
211 uur
Willem Deumer
186 uur
Nelleke Havik
169 uur
Jan de Ridder
135 uur
Femia de Ridder
143 uur
Martien Havik
121 uur
Cees Moerbeek
118 uur
Yvonne Lutgerink
118 uur
Thea van Delft
107 uur
Henny Sheotahul
91 uur
Barend de Vries
88 uur
Hanneke Goezinne
33 uur
Zoals bekend ontvangt degene die per 31 december 2010 300 uur of meer heeft gewandeld een gouden
schoentje.
Voor meer dan 200 en minder dan 300 uur ontvangt men een zilveren schoentje en voor een bronzen
schoentje komt degene in aanmerking die meer dan 100 maar minder dan 200 uur heeft gewandeld.
Fietsuren tellen niet mee hoor ! In de DLL-INFO 04-2010 (november) houden we jullie op de hoogte.
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 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. Dit alles gaat geheel automatisch.
Bij registratie worden er slechts 3 gegevens van je gevraagd, n.l. een gebruikersnaam, een email 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.
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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)

T-SHIRTS.
Beste DLL-leden,
Er zijn nog in een paar
Van de katoenen shirts
aantal te koop.

maten DLL-shirts te koop in polo en Cool-Tech.
zijn er nog een behoorlijk

Tijdens de Apeldoornse vierdaagse hebben Martha en ik de katoenen
shirts gedragen en ik kan zeggen dat ondanks het bijzonder warme weer,
dagelijks zo rond de 30 graden Celsius, het prima loop-shirts waren.
De maten vallen wat ruim en zeker met warm weer is dat prettig omdat er dan
een goede ventilatie mogelijk is.
Cool-Tech shirts zijn er nog enkele exemplaren in S, M en XXL voor € 15,--.
Polo’s nog in beperkte mate voor € 12,50
Katoenen shirts zijn er voldoende in de maten S t/m XXL voor € 10,-Zeer goede kwaliteit. Wasmachine bestendig.
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.
VOORDELIGE VAKANTIETIP VOOR DLL-LEDEN:
In de vorige 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 in het voorjaar 3 weken geweest.
Via de website van Transavia (maar er zijn nog goedkopere) gemakkelijk de retourvlucht geboekt.
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, die een echte “amigo”
bleek en zelf ook enkele sinaasappelplantages heeft.
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 rustig plaatsje in
voor- en najaar, topdrukte in het hoogseizoen.
Een autootje huren of met de bus of de
trein de prachtige omgeving verkennen.
500 meter van het strand, supermarkt
dichtbij, 5 minuten lopen van het heel
oude pittoreske centrum.
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Als wandelaars konden we in de
ruime en mooie omgeving ons hart
ophalen. 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 of andersom.
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. (0229-248181 – 0621968189). 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. Gezien de prijzen in het voor- en naseizoen zeker een aanrader.
Martha en Wouter Geerlings.
PROBLEMEN MET UW COMPUTER ???

PC HULP AAN HUIS.

Hebt u problemen met uw computer of behoefte
aan wat extra Windows lessen aan huis ?
Onze eigen DLL-webmaster Hans van der Ham
kan u wellicht helpen. Voor meer informatie kijkt
u op van-der-ham.net/pchulpaanhuis.htm of bel
0631192656. Natuurlijk kunt u hem ook tijdens
een wandeling even gewoon aanspreken.

VERHALEN VAN LEDEN:
WANDELEN IN ZUID AFRIKA. Deel 2.
Best wandelvrienden.
Wij willen jullie weer deelgenoot maken
van één van onze wandeltochten in ZuidAfrika. Begin dit jaar zijn we met familie
voor vier weken naar Zuid-Afrika getogen
om een reis van drie weken te maken van
Pretoria naar Kaapstad. Hierbij deden we
ook de Drakensbergen aan. Het Natal Drakensberg Park beslaat 2350 km² en is één van de
mooiste natuurbeschermingsgebieden met de
hoogste bergtoppen van Zuid-Afrika en een
prachtig wandelgebied. We zullen een paar
dagen verblijven in het Giant’s Castle Camp
uKhahlamba-Drakensberg Park met uitzicht
over de Bushman’s Rivier met op de achtergrond de Giant’s Castle, 3314 m hoog . De tweede dag
belooft een rustige dag te worden die echter opwindend begint. Er staat een wandeltocht naar de
Bushmangrotten op het programma, dus een stevig ontbijt, (gebakken eieren met spek en worst) gaat
er wel in.
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Terug van het ontbijtrestaurant treffen
we de buurman op het balkon van
onze bungalow met zijn videocamera
in de aanslag. Het blijkt dat een
Baviaan zijn bungalow is
binnengedrongen en er een tas met
snoep van de tafel had gegrist. Op
enige tientallen meters van onze
bungalow af zit meneer/mevrouw
Baviaan rustig de tas leeg te halen en
de snoepjes achter elkaar op te vreten,
de papieren wikkels lustig aan de
wind overlatend.
Nadat de snoepjes op zijn en alles op
de video is vastgelegd, vertrekken we
voor onze wandeltocht door de bergen
naar de Bushmangrotten om de rotstekeningen van het San-volk te bewonderen. Het wordt een
stevige klimpartij, over smalle paadjes en grote rotsblokken, die echter de moeite waard is. Boven, in
de grot waar we opgewacht worden door een gids, kan men zien hoe de San leefden; daar bevinden
zich ook de mooie rotstekeningen. Nadat we al dit mooie hebben bekeken dalen we af naar de
Bushman Rivier en volgen die, weer over smalle paadjes , richting het Camp. Na een laatste klim
vanaf de rivier, over een glibberig pad tussen de struiken door, bereiken we het Camp waar we ons
tegoed doen aan een heerlijk lunch rijkelijk overgoten met een uitstekende wijn. Het weer een van de
vele mooie tochten die wij in Zuid-Afrika hebben gelopen en waarvan ik jullie een volgende keer weer
iets van hoop te vertellen.
Willem en Ans Deumer
KEUKENHOF WANDELTOCHT 10 april.
De start is in gebouw van de firma Bakker, Meer en Duin in Lisse. Om 7 uur gaan wij op weg naar de
Keukenhof in lisse om daar te starten voor de 30 km loop. Het is heel mistig onderweg en ook bij aankomst is het nog steeds heel dicht van de mist en dat betekent dat het ook koud is en daar hebben wij
ons een beetje in vergist denken wij. Na de inschrijving nemen wij een kopje koffie, die Ria laat
staan. (Darmklachten). Is het wel verstandig om toch te gaan lopen ?
Maar de koetjes zouden de koetjes niet zijn
en gaan toch van start, zij het met een hele
rare maag.
De mist trekt al heel snel op en het zonnetje
doet wonderen,wat mooi al die bollenvelden
en de mooie kleurenpracht. Het is net een
schilderij. Wij lopen heerlijk op met twee
mannen uit Hoofddorp en dan heb je weer
eens een andere klets en zij lopen toch ook
nog iets sneller dan wij en zij vonden ons al z
o goed lopen voor ????????? dames. (Ja het
zijn niet onze woorden). Wij hebben prachtige
plaatjes gezien. Mooie huizen, bollenvelden,
mooie omgevingen, mooi kasteel.
Als afsluiter lopen in de Keukenhof dat hoefde niet dan ging je rechtstreeks naar de eindbestemming
maar wij hebben wel gekozen voor de Keukenhof en het was zeker de moeite waard.
Het was jaren geleden dat wij hier waren geweest en zo met het zonnetje was het een prachtig gezicht
en er waren heerlijke geuren van al die mooie bloemen en planten. Ook stonden er heel veel mooie
beelden in het park hier en daar verscholen Dit was weer een wandeling met een gouden randje!!
Met vriendelijke wandel groeten,
de koetjes uit krommenie, Yvonne en Ria.
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4-DAAGSE APELDOORN. 13 t/m 16 juli.
Voor de 13e keer liepen Martha en ik weer de Apeldoornse vierdaagse. De laatste paar jaar lopen we
dagelijks 20 km. per dag. Ogenschijnlijk een “makkie” maar gezien het parkoers door bos en over hei,
zandpaden, heuvels, boomstronken, smalle oneffen bospaadjes, best pittig. Zelf heb ik ook 11 x
Nijmegen (50 km) gelopen maar de parkoersen daar zijn veel beter begaanbaar.
Bij het inschrijven ontmoetten wij weer onze kanjer Monique van Bokhorst.
Voor het eerst sinds jaren deed vader
Henk van Bokhorst jammer genoeg
niet mee. De jaren beginnen nu toch te
tellenvoor onze Henk. Martha en ik
zijn vroege vogels en om 08.30 uur
stonden we dan ook startklaar en zo
omstreeks 12.00 uur waren wij weer
binnen. De 1e dag was vrij warm en
daarom had de organisatie besloten de
2e dag iets vroeger te laten starten.
Wij wisten dit niet en in plaats van
kort na de start lekker te kunnen
doorlopen, hadden we nu een drom
lopers voor ons die doorgaans een
behoorlik minder wandeltempo hadden dan wij. Dat was dus even “aan de handrem trekken”. Het
was benauwd warm, over de 30 graden Celsius, maar gelukkig liepen we het overgrote deel van het
partkoers door het bos. Toch nog enige verkoeling dus.
De 3e en 4e dag startten we weer gewoon om 08.30 uur. De
temperaturen een ietsje lager en gelukkig weer veel bos. Zonder
“kleerscheuren”(maart een paar minieme blaartjes) kwamen we
op vrijdag weer omstreeks 12.00 uur aan de finish.
Hoewel qua sfeer niet te vergelijken met de 4-daagse van
Nijmegen, (Hier bestaat er niet zoiets als een “Via Gladiola”)
is het parkoers tig keer zo mooi en gevarieerd.
Leuk was dat we door veel wandelaars werden aangesproken als
leden van De Laatste Loodjes. We vielen lekker (positief) op door
onze clubshirts. Vele oudere wandelaars kenden “De Loodjes”
nog met namen als Jan Lubbers en Henk van Bokhorst.
Onze dank en waardering gaat zeker weer uit naar de organisatie
en de vrijwilligers die er weer voor gezorgd hebben dat het weer
een geweldige wandelweek is geworden. In 2011 zijn we weer
graag van de partij.
Martha en Wout Geerlings.
WANDEL 4-DAAGSE ALKMAAR. 16 t/m 19 juni.
Voor de tweede keer namen de Koetjes deel aan de wandel 4 daagse van
Alkmaar. Samen met nog 145 deelnemers op de afstand van 45 km
gingen wij Woensdag 16 juni om 7uur‘s-morgens van start.
In totaal liepen er 7200 personen mee op deze 4 daagse wandeltocht. Voor de
45 km lopers was er een prachtige route uitgezet; lang gerekte stukken, door
polders, over dijken, door opengestelde weilanden.
Wij hadden het weer mee, alleen op de laatste dag viel er regen en stond er een
harde wind maar dat mocht de pret niet drukken. Wij waren zeer opvallende
verschijningen met onze Hoeden en elke dag een ander kleur T-shirt met het
logo van de RONNIE TOBER FOUNDTION aan de voorkant .
Wij hebben onderweg zo’n 500 kleine cadeautjes uitgedeeld met een
visitekaartje er aan van de Foundation en dat kregen zij voor niets. Alle
medewerkers zijn door ons niet vergeten.

DLL-INFO 03-2010 – SEPT- OKT. – NOV.. 2010

Pagina 17

Maar Ria zal Ria niet zijn, ze hield er wel gelijk een praatje bij, waar en voor wie wij dit doen en dat
wij erg blij zijn met een kleine donatie. En het gebeurde vele malen dat wij geld toegestopt kregen van
lopers onderweg. Ook de koetjes liepen de laatste dag (zoals vele van de lopers) met iets oranje aan.
Wij hebben weer heel erg genoten van deze dagen. Wij maken ons nu op voor de 4 daagse van
Nijmegen over 4 weken. Even herstellen (Yvonne heeft twee voeten met blaren) en dan gaan wij er
weer voor.
Wij gaan ook nooit meer zeggen “Wij lopen de blaren op onze voeten voor de RONNIE TOBER
FOUNDATION”.
Wij zeggen nu “Wij lopen de gaten in onze sokken voor de RONNIE TOBER FOUNDATION”.
Met Vriendelijke groeten Yvonne en Ria,
De Koetjes uit Krommenie.
4-DAAGSE NIJMEGEN.
Maandag 19 juli, inschrijven.
Vandaag ons startbewijs opgehaald. Dit jaar is het een polsbandje i.p.v. een knipkaart en wat ons
betreft is dit niet echt prettig. Dat ding is vervelend om je pols en met die warmte is het een zweterige
bedoening. Maar ja omhouden maar en wandelen morgen. Het was een hele drukte op de Wedren
maar erg gezellig dat zeker. Het weer wordt morgen heel warm dus we mogen anderhalf uur eerder
starten. Dat wordt dan 06.00 in de ochtend. Dus we gaan nu slapen en om 3.45 uur gaat de wekker.
Morgen weer een verslag van onze eerste wandeldag: De dag van Elst.
Groetjes en tot morgen !
Dag-1 : 20 juli. loodzware 4-daagse dag.
Vanmorgen vroeg de wekker om 3.45 uur.
Na een goed ontbijt met de trein van 5.11 uur
naar Nijmegen. In de trein kwamen we vele
wandelvrienden van de Ronny Tober Foundation
tegen en het werd al meteen een gezellige boel .
Aangekomen bij de start moesten we nog even
wachten voor we weg konden en klokslag 6.00
uur gingen we van start.
De eerste uren was het een lekkere wandeltemperatuur maar later het werd warmer, warmer
en nog warmer...............en het werd echt puffen
................ Dus onderweg veel water gedronken
en bij onze verzorgingsstops cola drinken, soepje
en broodjes gegeten. Onderweg stonden de
bewoners van de route met water en sproeiers en dat bracht een heerlijke verkoeling. De petten nat en
dan weer op je hoofd: HEERLIJK ! Natuurlijk was ook Anke haar permanent dan weg maar je was
gelukkig niet de enigste.
Vergeleken met de 40km van andere jaren was het erg druk onderweg en we denken dat het komt
vanwege de vervroegde start tijden. We liepen redelijk door met Evert, Evert Jan, Yvonne, Sonja en
we hadden veel lol met elkaar.
Het laatste stuk op de dijk naar Nijmegen was echt zwaar. Gelukkig was het vandaag 30 km. maar we
hadden het gevoel of we het er 40 waren. Ieder van ons was dan ook blij dat we de Wedren weer
zagen. Nog even afmelden en naar de trein terug naar Arnhem. Hier even een drankje op het
terras en na het douchen lekker eten.
Nu 21.15 uur lekker naar bed en morgen weer vroeg op.
Dag-2: 21 juli. Dat ging beter dan gisteren.
Hier zijn we dan weer met een update van de 2e dag. Natuurlijk weer uitgelopen ! Ook vandaag was
het weer goed warm dus weer veel water en cola. Onderweg bij onze verzorgingspost was er een
heerlijk soepje en goed belegde broodjes. Super hoor om zo'n verzorging te hebben tijdens het
wandelen.
De hele tocht hebben we samen met Ronnie, Jan en andere wandelvrienden van de Foundation
gewandeld en Ronnie had hier en daar een optreden.
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Dat was telkens weer erg gezellig en alle omstanders en lopers vonden dit een geweldige afleiding.
Vooral de nummers "Kermis in de stad” en “Rosemarie" waren de toppers.
De route naar Alverna en Wychen was onderweg heel gezellig en vele mensen langs de kant
zaten daar om ons toe te juichen en moed in te zingen. Af en toe hadden we dat best nodig om de
moeilijke momenten door te komen.
In Beuningen stonden Susan (zus van Ben) en Frits ons op te wachten en zij gaan ons
de komende 3 dagen volgen.
In de Kanaalstraat, 2 kilometer voor de finish, weer feest met een optreden van Ronnie. SBS6 maakte
er ook tv opnames van en we kregen al diverse mailtjes dat we in de uitzending zijn geweest en er
prominent opstaan.
Dag 2 zit er dus weer op en morgen hopen we een koelere 7 heuvelendag. Tot morgen !
Dag-3: 22 juli. De Dag van Groesbeek.
Vanmorgen 05.00 opgestaan en wederom met de trein naar Nijmegen. Het is elke ochtend eigenlijk
erg rustig in de trein. In Arnhem Zuid stappen Thecla en haar zoon Merijn in. Merijn is jongste
deelnemer van de wandelgroep van de Ronnie Tober Foundation. Hij is 11 jaar en loopt zijn 30
kilometertjes flierefluitend weg.
Het duurde wat langer om te starten
want de ouderwetse start-knipkaart
werd weer van stal gehaald want alle
dure scan-apparatuur blijkt bij alle
controles onderweg te falen.
Uiteindelijk om 7.45 van start. De
eerste 10 km. was het tempo lekker
hoog en kwamen we goed in het
ritme. Bij de eerste stop aangekomen
was een optreden van Ronnie gepland.
Dit was een optreden bij een tehuis
voor mensen met een beperking en het
geheel werd tevens opgenomen door
een cameraploeg van SBS6. Het werd
een spetterend optreden van Ronnie,
waarbij hij een duo vormde met
Gerda, één van de bewoners van het
tehuis.
Na de stop verder richting Groesbeek. Daar een grandioos publiekswelkom. Muziek, applaus, zingen
noem het maar op. Hier krijg je echt een kick van. Dan door naar de Zevenheuvelenweg. Altijd
weer echte kuitenbijters want 2 heuvels met vals plat dat voelt of er geen eind aan komt.
Uiteindelijk aankomst in Nijmegen en dan is het altijd: Ik ben er ! Nee hoor! Nijmegen is zo groot
want dan moet er nog 5 km worden afgelegd naar de finish. Maar het was wel een warm welkom. Wat
een mensen stonden er langs de kant om ons toe te juichen. Vlak voor de finish werden we opgewacht
door de cameraploeg van SBS6 en om even over 3 uur gingen over de eindstreep. Moe maar
voldaan en het koel helder biertje was een heerlijke beloning. En dan morgen de afsluiting en op naar
de Via Gladiola. Wat zal het weer brengen ? We hopen er maar het beste van en we gaan voor de
medaille ! Alles is live te volgen op SBS6 en op TV-Gelderland.
23 juli. De laatste dag van de 4 daagse.
Deze begon wederom weer met mooi weer en heerlijke temperatuur om te wandelen. Om 7.30 van
start met onze knipkaart op zak, want de polsbandjes waren niet zo'n succes. We liepen samen met ons
dagelijks groepje met onderweg natuurlijk weer de nodige lol. Vlak voor wij Nijmegen uitgingen
hebben Ben en ik nog even een babbeltje gemaakt met familie die hier woont. Woensdag stonden ze
ook al aan de kant om ons aan te moedigen, echter we hebben ze toen gemist. Leuk hoor om zo 'smorgens vroeg familie te ontmoeten. Even babbelen en verder richting Overasselt Onderweg veel
gepraat met andere wandelaars die vroegen naar de betekenis van de Ronnie Tober Foundation. Ook
kwamen we Rob Dekker en Ed van Hout van de onze wandelvereniging DLL tegen. De aankomst in
Overasselt was geweldig. Veel mensen langs de kant en onderweg, balpennen uitgedeeld van de
Foundation waar de kinderen heel blij mee waren. Ook was hier onze 1e rustpauze.
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Heerlijk een broodje met ei en lekker wat gedronken. Ronnie had nog een optreden waardoor veel
wandelaars even bleven staan en meezongen. Tot slot polonaise en meezingen met het nummer You
Never Walk Alone. Het was echt prachtig.
Verder maar weer richting het plaatsje Heumen. Onderweg liep ik (Anke) samen met een meneer op
en die vroeg wat de Foundation inhield. Heb alles verteld en hij was heel enthousiast en gaf mij
spontaan 50 euro voor de Foundation. Dat is toch een heel mooi gebaar en ik heb hem bedankt met een
dikke zoen. Hij liep samen met zijn kleinzoon van 13 maar ook met een missie want zijn vrouw was
5 weken geleden overleden. Dat grijpt je wel aan en de tranen stroomden over onze wangen. Samen
liepen we gearmd verder om even bij te komen. Ja, zo is ook de 4 daagse: met een lach en een traan.
Vanaf Malden naar Nijmegen is het een groot feest en daar geniet je als wandelaar van de 4-daagse
met volle teugen van. Iedereen staat of zit langs de weg om ons toe te juichen. Je voelt je net de
Koning en Koningin en maar zwaaien. Mooi hoor. Op 2 kilometer van de finish moesten we ons
verzamelen in het café “De Heeren”. En de verrassing daar was dat Susan, Tini (zussen van Ben)
zwager Frits en vriendin Sienna en vriend Jan ons opwachtten met Gladiolen. Langzaam kwam
iedereen binnen en was het een gejuich van blijdschap wegens het voltooien van deze 4-daagse.
Daarna vanaf het café met z'n allen in optocht naar de finish. Onderweg op de tribune zaten Adri en
Trees, vriendinnen van ons. Ze gaven ons een beker en een medaille. Geweldig hoor !

G E F E L I C I T E E R D
In triomf gingen we onder begeleiding van de cameraploeg van SBS6 over de finish. Wat een
prachtige intocht. En dan de begeerde medaille ophalen.
Ben zijn 6e en ik een speldje met nr.7 erop. Even naar de Meet en Greet voor een borrel en afscheid
genomen van iedereen, wat ook weer met de nodige tranen gepaard ging.Daarna terug naar het hotel in
Arnhem. Susan, Tini, Sienna, Frits en Jan gingen nog even mee om gezellig na te borrelen. Iedereen
die ons stond op te wachten bedankt voor de enthousiaste ontvangst! Super hoor ! We willen ook langs
deze weg allen bedanken die ons gesponsord hebben. Heel hartelijk bedankt namens ons en de Ronnie
Tober Foundation. Iedereen krijgt nog een berichtje van ons.
Allemaal heel veel lieve groetjes.
Voor verslagen en foto’s zie onze website,
www.ankebenhooijschuur.nl
Anke en Ben Hooijschuur.
De volgende DLL-INFO , nr. 04-2010, verschijnt medio november .
Kopij en foto’s kunt u aanleveren tot en met zondag 31 oktober.
Redactie,
Wouter Geerlings.
************LAATSTE NIEUWS**************
Onlangs is het bestuur benaderd door het Noord-Hollands Dagblad (NHD) met het verzoek of
onze vereniging bereid zou zijn om haar medewerking te verlenen bij de organisatie van de
NHD Herfstwandeltocht op zondag 31 oktober 2010.
Met enige trots vermelden wij ons bereid te hebben verklaard onze medewerking te verlenen.
De start zal zijn vanuit het DTS clubgebouw De Trots op het Sportpark De Kalverhoek.
Afstanden 20 en 9 km. Binnenkort zijn de flyers beschikbaar met alle informatie!
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