SPECIAL-INFO
15e jaargang nr. 2 – december 2014

WS78 – al 37 jaar
de betere manier om
's winters te genieten van
het moois van Nederland
Beste WS78 (ere)leden en wandelvriend(inn)en, we zijn alweer halverwege het WS78
winterwandelseizoen. Gelukkig zijn we alvast begonnen met wandelen zonder op de winter te
wachten! De winterjas kon tot nu toe thuisblijven. In deze Special-info staat een terugblik op de
eerste vier wandeltochten en een vooruitblik op de laatste vijf wandeltochten van deze winterserie.
Op de laatste pagina staan dringende oproepen vanuit het bestuur. Om het huidige niveau van
onze wandeltochten te handhaven zijn extra handen en voeten in de organisatie noodzakelijk! Wie
wil incidenteel, in de crew of in het bestuur, tijdens de tocht of bij de voorbereidingen meehelpen?

De eerste 4 wandeltochten
4 oktober 2014
Tiel
Graaf en Gravin van Burentocht
Voor de eerste keer vertrok een wandeltocht
van WS78 vanuit Tiel. Op de openingstocht van
het 37e seizoen zijn 261 deelnemers
afgekomen. Voor een eerste tocht is dat een
heel redelijk aantal. Zonnig najaarsweer is
voorspeld. Veel deelnemers staan in een korte
broek bij de start.
Casper Seijn heeft een parcours in de Betuwe
tussen Tiel en Buren uitgezet. Al snel lopen we
langs de bekende goederenspoorlijn naar het
dorpje Zoelen. Over een wankele plank komen
we in het ruige landgoed Soelen met mooie
onverharde paden. Na het landgoed zien we
langs de rustige onverharde wegen nog veel
appels aan de fruitbomen hangen. De al
geplukte appels liggen in grote vierkanten
kisten langs de route.

In de Oranjestad Buren volgen we kriskras de

stadsmuur en bijna ieder straatje. Het is goed
uitkijken naar de opgehangen pijlen en linten.
Een opgehangen routebordje met een afslag is
snel over het hoofd gezien.
Na de grote rust in het dorpshuis van het kleine
plaatsje Erichem lopen we over enkele
graspaden en onverharde wegen naar de
koffiepost langs het station van Passewaaij.
De uiterwaarden langs de Waal zijn door het
droge weer van de laatste maand helemaal
opgedroogd. Zelfs zo dicht langs het water is
geen modder te bekennen. Na de fruitpost,
waar we een sappige peer krijgen, lopen we
nog een stukje onderlangs de Waal. Al snel
daarna zijn we terug in Tiel. Wat een drukte in
het centrum. Marktkraampjes staan op een
plein, waarachter de opgehangen gele linten
verdwenen zijn. Door de voetstappen van het
winkelende publiek slijten de krijtstrepen snel.
Het is even zoeken naar het standbeeld van
Flipje in al die drukte. Even zwaaien naar de
wandelaars, die wat sneller lopen en al aan de
overkant van de gracht zijn. Even later zijn de
rollen omgedraaid en is het zwaaien naar de
iets langzamere lopers.
Het was een zonnige, warme en droge start
van het winterseizoen.
18 oktober 2014
Doetinchem
Voettocht naar Heerlijckheid Slangenburg
Voor de tweede keer vertrok een wandeltocht
van
WS78
vanuit
Doetinchem.
De
parcoursbouwers Diana Heitkonig en Kees
Kremer hebben een mooie route met veel
onverharde paden gemaakt. De soeppost en
koffiepost zijn op dezelfde locatie, waardoor
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ook een 20 km mogelijkheid aangeboden is. De
enthousiaste parcoursbouwers hebben in de
regio met posters en persberichten veel
reclame gemaakt. De weersvoorspelling is een
van de voorlopig laatste warme najaarsdagen
met veel zon. Toch valt de opkomst tegen. 230
deelnemers voor de 40 km en 65 op de 20 km.
Dit
komt
waarschijnlijk
door
andere
wandeltochten in de regio, de herfstvakantie en
werkzaamheden aan het spoor bij Zutphen.
Bij de start krijgen we een glimmende,
langwerpige routebeschrijving. Al snel zijn we
buiten de stad op onverharde paden. Een
langgerekte rij loopt achter elkaar over smalle
graspaden. Langzaam komt de zon door de
dunne bewolking tevoorschijn. De soeppost is
op het terrein van het prachtige kasteel
Slangenburg. In de Landgoederenwinkel staat
onze soep naast de producten van de
Vereniging Heerlijckheid Slangenburg. De 20
km deelnemers gaan vanaf hier terug naar de
startlocatie.

De anderen beginnen aan een extra lus over
lanen, zandwegen en bospaden door een bos
en kampenlandschap. Bij de grote rust staan
de tafels en stoelen achter het zalencentrum.
Ook de tafels met de verkoop van broodjes,
soep en drank staan buiten. Heerlijk om met
deze hoge temperaturen buiten te kunnen
zitten.
Ook na de grote rust blijft het genieten van de
mooie
route
door
de
afwisselende
landschappen. Terug bij rustpost in de winkel
bij kasteel Slangenburg staat de koffie en thee
klaar. Door de Slangenburgse bossen en
landgoed Maetland komen we bij de fruitpost.
Door het rivierenlandschap van de Oude IJssel,
natuurgebied de Koekendaal en de wijk
Oosseld lopen we terug naar de startlocatie.
8 november 2014
Alkmaar
1000 Eilandenrijk tocht
Vandaag is WS78 te gast in Alkmaar. De

parcoursbouwers Nico van Etten en Gerrit
Walet hebben een route door de polders en de
oude
binnenstad
gemaakt.
De
weersvoorspelling is alweer goed. Veel zon en
wat hogere temperaturen dan normaal. De
startlocatie stroomt vol. Gelukkig kan het het
naastgelegen pand van de handboog
schietvereniging ook gebruikt worden.
Om negen uur starten de 247 deelnemers aan
de tocht van 40 km. Na een kleine lus over
polderwegen langs Bergen komen we terug in
Alkmaar. In het centrum houdt het CDA een
landelijk congres. Ongemerkt volgen we een
groepje met groene jassen. Is dit de goede
richting? Nee, nergens hangen de WS78
routeaanwijzingen. Een stukje terug zien we de
gemiste afslag. Na de fraaie, oude binnenstad
komen we bij de koffiepost. Over verharde
wegen en graspaden lopen we naar het
museum
BroekerVeiling.
Door
een
achteringang gaan we het museum in. We
volgen de loopplanken langs de met groenten
volgeladen, wachtende boten voor de veiling. In
het restaurant van het museum is de grote rust.
De zelf gemaakte, goed gevulde, stevige
erwtensoep smaakt goed.

Na de rust lopen we langs de luxe villa's, die op
de vroegere landbouw eilandjes zijn gebouwd.
Over steile bruggetjes gaan we van het ene
eilandje naar het volgende. Ook hier volgen we
enkele graspaden langs het water. Net als
vanochtend komen we langs diverse fraaie,
oude molens. Via enkele oude dorpjes, het
natuurgebied Geesterambacht en langs het
Noordhollands Kanaal lopen we terug naar de
startlocatie.
22 november 2014 Boxmeer
Tweede Maasheggentocht
In november 2008 organiseerde WS78 de
vorige Maasheggentocht vanuit 't Vertrek
tegenover het station van Boxmeer. Hans
Thoonen
heeft
een
parcours
naar
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Vierlingsbeek, Overloon en Stevensbeek
uitgezet. Voor de vierde keer op rij hebben we
goed weer. 292 deelnemers zijn naar het
zuidoosten van Nederland afgereisd.
Na een kort stukje door het centrum van
Boxmeer gaan we in het brede gebied langs de
Maas naar het zuiden. De zon komt prachtig
op. Wat een mooie herfstkleuren! Onze
schoenen zoeken de minst natte delen langs
de grote plassen water op de onverharde
wegen en paden langs de Maasheggen.

Via watermolen “De Klef”, de soeppost en de
Mariakapel komen we in de bossen met
stuifduinen van Overloon. Over smalle
zandpaadjes klimmen en dalen we van het ene
heuveltje naar het andere. Onze schoenen
kunnen drogen. Langs het Oorlogsmuseum ligt
de grote rust met vriendelijke mensen en
wandelvriendelijke prijzen.
Onderweg naar de koffiepost is het genieten
van de volop schijnende zon op de schitterend
gekleurde bladeren in de bossen van
Stevensbeek. Op weg naar de fruitpost
slingeren
we
over
paadjes
om
de
Radioplassen.
Wat
zijn
de
gekleurde
spiegelbeelden in het stilstaande water mooi!

Na het oversteken van de A73 gaan we over
een uitgehold steil paadje het talud voetje voor
voetje voorzichtig af. Na nog een stukje bos

komen we terug in Boxmeer.
De thuisblijvers hebben een zonnige
afwisselende herfsttocht gemist!

en

De laatste 5 wandeltochten
17 januari 2015
Velp (bij Arnhem)
Rondje Rheden – Rozendaal
Bij deze tocht is het mogelijk om voor een route
van 20 km te kiezen. Halverwege de 40 km
route komen we terug bij de startlocatie. Jan
Lijkendijk heeft het derde WS78 parcours
vanuit het Gelderse Velp uitgezet. Al snel lopen
we de Beekhuizense bossen in. We klimmen
de Keienberg op. Bovenaan deze heuvel ligt
een dicht gemaakte echoput. Volgens de
kenners hoor je de echo, als je op de plaat gaat
staan. Aan de noordkant van Rheden lopen we
over onverharde paden en weggetjes door
landgoed Heuven, de Herikhuizer heide en
landgoed Rhederoord.
In het dorpje De Steeg van de gemeente
Rheden ligt de soeppost. Na opnieuw een
stukje landgoed Rhederoord lopen we naar de
Posbank. De Posbank is genoemd naar het
monument in de vorm van een halfronde
stenen bank dat aanwezig is op een markant
uitzichtpunt. Deze bank is vernoemd naar de
heer G.A. Pos, oud-voorzitter van de ANWB.
Voor de Kennedylopers Winterswijk – Arnhem
zal de route na de Posbank bekend
voorkomen. Het uitzicht is prachtig. Na de top
van de ruim honderd meter hoge Zijpenberg
komen we bij de spreng van de Beekhuizense
Beek en de bosvijver. Wij blijven de beek
volgen tot wij in Velp het bos uitkomen.

In Velp komen we terug op de startlocatie, waar
ook de grote rust is. Na de rust gaat de route
door het dorpje Rozendaal met Kasteel
Rosendael en natuurgebieden van het Gelders
Landschap. We lopen door het heidegebied
Rozendaalsche Veld in de richting van een
brandtoren. De laatste etappe van de tocht
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gaat over het Kerkepad naar de voormalige
Torckschool in Rozendaal. Dit rijksmonument
ligt aan de linkerkant van onze route. Hierna is
het nog een klein stukje naar de startlocatie.

terug kunt mijmeren over een woelige
geschiedenis die eindigde in 1648 met de
Vrede van Munster, waarbij Nederland een
zelfstandig land werd.

31 januari 2015
Haarlem
Kenau tocht
Voor vandaag hebben Gert Hozee en Hans
Lubbers een stevige wandeltocht uitgezet zoals
de naam van deze tocht al aangeeft. Een
kenau is een ‘vrouw die zich onvriendelijk,
bazig en onvrouwelijk gedraagt; een bazig
manwijf’. Deze naam komt uit de Tachtigjarige
Oorlog tijdens het beleg van Haarlem. ‘Die van
binnen Haarlem hadden ooc een cloecke
vrouwe ende eerbaer weduwe, omtrent XLVI
jaren out, Kennau genoemt, die dander
vrouwen in allen noot aenvoerde ende met
eenighe andere veel manlycke daden boven
vrouwen aert bedreef op ten vijant, met
spiessen, bussen ende sweert, als een man
haer behelpende in vrouwelycke habijt.’
Vanaf de start wandelen we langs het stadion
van de helaas niet meer bestaande club H.F.C.
Haarlem. Na de ijsbaan gaan we de binnenstad
in met haar mooie singels, grachten en oude
gebouwen. Op de route (Ripperdakazerne,
station,
stadhuis,
Sint
Bavokerk
en
Teylersmuseum) is genoeg te zien. We gaan
zeker langs het beeld van de heldin van
Haarlem, waar zij samen met Wigbolt Ripperda
is vereeuwigd.
We verlaten de stad via de Botermarkt en de
Brouwerskade, waar we de soeppost vinden. In
de richting van Overveen worden de
kuitspieren getest. Zo komen we uit in
Zandvoort, waar we een duintop beklimmen.
Van daaraf zien we het dorp, de Noordzee en
het beroemde circuit. Nadien gaan we over het
strand naar Bloemendaal aan Zee, waar we
een welverdiende rust vinden bij ’t Eindpunt.

14 februari 2015
Pijnacker
Oostlandtocht
Pijnacker is een dorp dat samen met Nootdorp
en Delfgauw de gemeente Pijnacker-Nootdorp
vormt. Ineke Gerritsjans heeft het parcours
gemaakt door de groene gemeente met veel
wandelmogelijkheden rond de bebouwing.
Vanuit het startbureau gaan we vrijwel direct
naar het buitengebied. Helaas dekt de
naamgeving Oostlandroute de lading niet meer.
Het was de bedoeling om de wandeling door
een nieuw ontwikkeld natuurgebied tussen
Pijnacker en Berkel en Rodenrijs te laten lopen.
Nu lopen we over het fietspad Ruyvensepad,
waar we aan de rechter en linkerzijde een
uitzicht over het nieuwe natuurgebied hebben.
Over een ruig pad lopen we naar de
nieuwbouwwijken Tolhek en Keizershof. We
lopen richting Delfgauw. Aan de rechterzijde
van de Noordeindseweg is de soeppost te
vinden.
Over een paar graspaden gaan we naar een
stukje bos. Dit is het enige stukje waar nog wat
niveauverschil te vinden is. Bij nat weer is het
hier gegarandeerd baggeren. Een alternatief
zal alleen bij zeer slecht weer aangegeven
worden. Daarvandaan gaan we onder de
snelweg door richting Delft. Via de Oostpoort
lopen we naar het centrum van Delft. We
komen langs de Nieuwe Kerk, het Oude
Stadhuis, de Oude Kerk, het Prinsenhof Delft,
het Hofje van Pauw en de Artilleriekazerne. Via
de Plantagebrug en Aan ’t Verlaat verlaten we
Delft.

Daarna trekken we opnieuw de duinen in en
gaan naar IJmuiden, waar we de koffie vinden.
Vandaar lopen we terug via Santpoort Zuid,
waar we een blik opvangen van de ruïne van
Brederode.
Als laatste houden we de bebouwde kom aan,
zodat u kunt nagenieten van deze tocht en

De horecarust hebben we in Het Rieten Dak.
Vervolgens lopen we iets terug om door het
Hertenkamp te gaan. Over een paar
wandelpaadjes langs het water gaan we naar
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het Delftse Hout. Na het Bieslandse Bos lopen
we door een gebied met de Dobbeplas. Via
twee tunneltjes verlaten we dit gedeelte en
komen in een gebied met wat kassen. Hier is
de koffiepost te vinden. Daarna lopen we door
het Balijbos. Het Balijbos maakt deel uit van de
Groen Blauwe Slinger, dat de groengebieden in
de regio met elkaar verbindt. Het bos vindt zijn
oorsprong in de Floriade van 1992.
Aan de rand bevindt zich de kinderboerderij de
Balijhoeve, waar de fruitpost te vinden is.
Vervolgens lopen we het Balijbos weer in en
gaan richting de start/finish in Pijnacker.
28 februari 2015
Ede
De Bekendaltocht
Vandaag biedt WS78 drie afstanden aan, 20,
40 en 60 kilometer. Alle afstanden komen in
“Het Beekdal” wat grenst aan Ede,
Wageningen en Renkum. Alle wandelaars
wandelen
langs
de
Oliemolenbeek,
Halveradsbeek, Molenbeek, Bosbeek en de
Paradijsbeek. Centraal in dit beekdal ligt het
Natuurinformatiecentrum “De Beken” van
Staatsbosbeheer. In de kapschuur van dit
centrum heeft WS78 haar verzorgingspost
ingericht.
Alle
afstanden
doen
deze
verzorgingspost aan. De 40 en 60 km komen
telkens hier weer terug. De drie lussen vormen
als het ware een klavertje drie. De 20 km
afstand wandelen vanaf “De Beken” terug
richting Ede en hebben onderweg nog de
mogelijkheid om van een horecarust gebruik te
maken.

Met de volgorde van de twee lussen van 20 km
vanuit de kapschuur is de parcoursbouwer
Willem Ruis bezig. Welke lus krijgt de 40 km en
wat is de volgorde voor de 60 km?
De ene lus gaat richting Wageningen. Eerst
gaan we door een ander deel van het beekdal,
over het terrein van Oranje Nassau Oord.
Vervolgens beklimmen we De Wageningsche
Berg. Hier bovenop wandelen we door het

Arboretum Belmonte. We dalen af naar de
uiterwaarden langs de Neder-Rijn. Via
Wageningen, waar de horecarust is, zoeken we
het weer hogerop en wandelen over De
Wageningsche Berg en nogmaals een stukje
Arboretum. Hierna lopen we via de bossen
weer terug naar de kapschuur.
De andere lus gaat richting Doorwerth/
Heveadorp. Deze wandelaars gaan nog door
een ander beekdal namelijk het “Heelsumse
beekdal” met de gelijknamige beek. De
wandelaars van deze lus krijgen het niet
cadeau.
Spectaculaire
afdalingen
en
beklimmingen over deze stuwwal, over het
DUNO plateau om vervolgens af te dalen naar
Kasteel Doorwerth, waarbij de horecarust is.
Na de rust gaan we weer even de “Boersberg”
op om te genieten van de vergezichten over de
Neder-Rijn. Bij helder weer kijken we helemaal
naar Nijmegen. Van de Boersberg dalen we af
naar de Doorwerthschewaard, dan nog even de
Noordberg op en door het natuurgebied de
Jufferswaard. Door Renkum gaan we terug
naar de kapschuur van Staatsbosbeheer.
20 maart 20115
Klarenbeek
3e Kennedy mars Klarenbeek
(80 km)
Grote Ronde van Klarenbeek
(60 km)
De nachttocht van Klarenbeek
(40 km)
21 maart 20115
Klarenbeek
De Vier Dorpen tocht
(40 km)
Kleine Ronde van Klarenbeek
(20 km)
Voor de derde keer bouwt Johan Hertgers vier
lussen van 20 km voor een Kennedy mars. Net
als bij de vorige edities maken deze lussen de
andere afstanden mogelijk. Deze keer is de
tocht ruim drie weken eerder in het jaar, als de
tiende tocht van de winterserie. De limiet voor
de nachttochten is 300. Al zo'n 100 deelnemers
hebben zich ingeschreven. Om 22.00 uur
starten de nachtwandelaar(ster)s. De volgende
ochtend starten de dagloper(ster)s vanaf 7.00
resp. 9.00 uur.
Dit jaar starten we vanuit de nieuwe kantine op
het vertrouwde sportcomplex van SC Klarenbeek. Volgens planning is de oude kantine
vanaf begin 2015 niet meer in gebruik.
De parcoursen voor de nacht zijn iets gewijzigd
t.o.v. voorgaande jaren. Voor overdag zijn de
wijzigingen groter. Zo wordt niet meer langs de
waterval in Loenen gelopen, maar komen we
langs het emplacement van de VSM (Veluwse
Stoom Maatschappij). Op deze unieke plek met
veel historie komt een koffiepost.
De informatie over het parcours komt binnenkort op de site. Na inschrijving voor een nachtafstand krijgt u regelmatig een nieuwsbrief.
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parcourscommissie zijn beschikbaar.

Mededelingen en oproepen
vanuit het bestuur

➔ Voorzitter WS78 gezocht. Na de volgende

➔ WS78 aanhanger. Al lange tijd zijn we

opzoek naar iemand die de WS78
aanhanger naar de startplaats kan rijden en
vervolgens naar de verzorgingsposten.
Als niemand deze taak gaat overnemen
zullen helaas de soep, koffie en
fruitposten tijdens onze wandeltochten
gaan vervallen!!!!

Deze aanhanger staat nu in Ermelo, maar
als u een andere stallingsruimte weet, kan
het ook van daaruit. Of kent u iemand, die
dit zou willen gaan doen?
➔ Parkoerscontroleur. Een andere gewenste
aanvulling in de crew is die van
parkoerscontroleur.
Dit zijn medewerkers die zich ‘s zaterdags
met hun mountainbike onder de wandelaars
begeven en bij calamiteiten handelend
optreden.
➔ Kennedymars. Zonder wandelaars geen
Kennedymars, maar zonder vrijwilligers ook
niet! Als u iemand in uw omgeving kent die
ons een handje wil helpen, dan willen we
graag dat hij/zij zich op de site van onze
Kennedymars aanmeldt.
➔ Parkoersbouw(st)er. Vanaf begin 2016
staan
nog
open
plekken
in
de
tochtenplanning. Wie kent de mooie paden
in zijn/haar omgeving en wil een parcours
van 40 km uitzetten, zoeken naar een
startlocatie met de rustlocaties en de
routebeschrijving maken? U kunt deze taak
alleen uitvoeren of gezellig samen met
iemand anders. Een leidraad voor het
bouwen
van
een
parcours
met
ondersteuning vanuit het bestuur en de

wandelserie (zomer 2016) zal Willem Ruis
met al zijn werkzaamheden voor WS78
stoppen. Bij zijn herverkiezing in 2013 heeft
hij al laten weten, dat dit echt zijn laatste
termijn is. Wie heeft belangstelling voor de
voorzittersfunctie in het bestuur?
➔ Overige activiteiten Willem Ruis. Naast
het voorzitterschap voert Willem diverse
andere
werkzaamheden
voor
onze
vereniging uit, zoals de ondersteuning van
de parkoersbouwer(st)ers en het maken
van een draaiboek voor iedere tocht. Aan
een complete inventarisatie wordt gewerkt.
Wie heeft tijd om (een deel van) deze
activiteiten over te gaan nemen?
Om het huidige niveau van onze
wandeltochten te handhaven zijn extra
handen en voeten in de WS78
organisatie noodzakelijk!
Wie wil incidenteel, in de crew of in het
bestuur, tijdens de tocht of bij de
voorbereidingen meehelpen?
Heeft u interesse voor een van deze
werkzaamheden of kunt u WS78 op een
andere manier helpen: schrijf een mail via
de contact pagina op de WS78 site of geef
het tijdens een wandeltocht aan een van
onze bestuursleden door.
Alleen met veel vrijwillig(st)ers kan
WS78 blijven bestaan!

➔ E-mail adres. Heeft u deze Special info

van WS78 niet rechtstreeks met een e-mail
ontvangen?
Geef uw e-mail adres door aan de
ledenadministratie pjberg02@gmail.com
Dit beperkt de verzendkosten en houdt de
contributie van WS78 laag!
➔ Fusie KNBLO – NWB. Op 20 december
2014 is de bondsvergadering van beide
bonden waarin de fusie tot stand moet
komen.
Het
bestuur
houdt
de
ontwikkelingen en gevolgen in de gaten.

Het bestuur en de crew van WS78 wenst
alle wandelaars prettige feestdagen,
een voorspoedig en gezond 2015
met veel wandelplezier.
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