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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, een nieuw WS78 wandelseizoen staat voor de
deur! In deze special-info staan de belangrijkste punten uit de algemene ledenvergadering, een
vooruitblik op de eerste vijf wandeltochten van de 37 e winterserie en enkele oproepen vanuit het
bestuur.
Het inschrijfgeld voor leden is dit seizoen € 3,00. Af en toe kan het inschrijfgeld verhoogd worden
voor de toegang tot een natuurgebied, het gebruik van een veerpont, e.d.

Op woensdagavond 3 september is in Maarn
de algemene ledenvergadering gehouden.
Aanwezig waren 34 leden inclusief het bestuur.
Het afgelopen seizoen is met een positief saldo
afgesloten. De belangrijkste oorzaken zijn de
hogere aantallen deelnemers en een extra
elfde tocht.

hebben we nu een A6 flyer, waarop in verkorte
vorm het programma van de 37e serie staat.
Bij de voorgenomen fusie tussen de KNBLO en
de NWB spelen de nodige perikelen. Het
bedrag voor de afdracht aan de landelijke
organisatie verschilt behoorlijk. De NWB is
regionaal georganiseerd, waarin een landelijke
organisatie zoals WS78 moeilijk past. Het
bestuur houdt de vinger aan de pols.

Na achtereenvolgens 1 jaar tweede secretaris
en 6 jaar secretaris was Jannet van ZuylenSchorfhaar niet meer herkiesbaar. De
vergadering en het bestuur bedankt haar met
een cadeaubon en een bos bloemen voor al
haar trouwe en nauwgezette werkzaamheden.
Met algemene stemmen is Jeichina Sloots in
het bestuur voor de functie secretaris gekozen.
Verder blijft het bestuur ongewijzigd.
Na ruim 10 jaar actieve inzet stopt Theo van
der Vlist met zijn crew werkzaamheden. De
eerste periode zagen we hem als parcoursbewaker. De laatste jaren stond hij vaak op de
fruitpost. Theo wordt bedankt met een bos
bloemen en een applaus.
Nieuw in de crew is Ephrem Jacobs. Hij gaat
de promotionele taken verder invullen. Naast
het bekende boekje met ons jaarprogramma

Beheerders van natuurgebieden en landgoederen krijgen steeds minder subsidie. Zij
zijn opzoek naar andere financieringsbronnen.
Hierdoor kan het organiseren van activiteiten in
de natuur duurder gaan worden. Het bestuur
zal deze ontwikkelingen in de gaten houden.
Het vaker aanbieden van een 20 km route komt
in de rondvraag aan de orde. Afgelopen
seizoen blijkt dit een grote groep wandelaars te
trekken. Dit is goed voor onze financiën en
naamsbekendheid. Echter het moet voor de
crew te doen zijn door bv de soep en koffiepost
te combineren. Ook kan dit ergernis wekken bij
een lokale wandelclub, die in hetzelfde
weekend en regio een tocht met kortere
afstanden organiseert.

Algemene Ledenvergadering
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De komende 5 wandeltochten
4 oktober 2014
Tiel
Graaf en Gravin van Burentocht
LET OP: In het jaarprogramma staat het oude
adres van de start. De gewijzigde startlocatie
is: Sporthal “Westroyen”, Predikbroedersweg
14, 4003AL Tiel
De parcoursbouwer is Casper Seijn.
Voor de eerste keer vertrekt WS78 vanuit Tiel.
Langs de Betuwe spoorlijn lopen we naar het
dorpje Zoelen. Na een klein stukje boomgaard
komen we in het Landgoed Soelen. Op het
Landgoed staat het prachtige kasteel Soelen
mooi gelegen op een eiland en omringd door
een Franse tuin. Het kasteel complex mogen
we niet op. Maar we lopen wel over het mooie
en soms ruige Landgoed.
Over landbouwwegen langs vele fruitboomgaarden van de Betuwe gaan we naar het oude
stadje Buren.

Deze prachtige vestingstad dankt zijn
bekendheid aan Willem van Oranje en Anna
van Buren. Willem trouwde in 1551 met Anna
en werd op slag een rijk man en Anna werd
prinses van Oranje. Dit huwelijk mag gezien
worden als de bakermat van ons huidige
koningshuis. Kris kras zwerven we door dit
stadje met zijn vele bezienswaardigheden: de
stadsmuren waar we over en onder langs
lopen, de Waag waar vroeger heksen werden
gewogen,
het
armenhofje,
de
Sint
Lambertuskerk met zijn mooie toren, de barbier
van Buren, de Oranje Molen, de Synagoge, het
oude weeshuis en natuurlijk het standbeeld van
Willem met zijn gezin.
Na de grote rust passeren we de Linge en
lopen over rustige landbouwwegen naar de
koffiepost. Bij de Waal gaat de wandelroute
door het natte natuurgebied de Passewaaij. Bij
het voorlopen in augustus stond het water in de
uiterwaarden te hoog om op de geplande route
te blijven. Toch bleef een modderig paadje
onder langs de dijk min of meer begaanbaar.

Na de fruitpost komen we in het centrum van
Tiel langs het museum en het standbeeld van
Flipje.
18 oktober 2014
Doetinchem
Voettocht
naar
de
Heerlijckheid
Slangenburg
Bij deze tocht is het mogelijk om voor een route
van 20 km te kiezen. Iedereen volgt de route
naar de gecombineerde soep-koffiepost. Vanaf
deze post krijgen de 40 km lopers een extra
lus. Alle afstanden lopen vanaf deze post terug
naar de startlocatie.
Diana Heitkonig en Kees Kremer zijn de
parcoursbouwers.
Voor de tweede keer start een WS78 tocht in
Doetinchem. We gaan door de diverse
landschapsstijlen, die deze omgeving rijk is.

Al spoedig doorkruisen we de natuurgebieden
Ruige Horst en de Zumpe. Na een klein stukje
bebouwde kom belanden wij in natuurgebied
de Koekendaal. In dit vroegere stroomgebied
van de Rijn liggen een aantal rivierduinen. Via
een aantal bospaden en lanen bereiken wij de
de soeppost op het landgoed Slangenburg.
Kasteel en landgoed Slangenburg dateren uit
de late middeleeuwen. Het park rondom het
kasteel werd rond 1680 in parkstijl aangelegd.
De kenmerken van deze stijl, strakke rechte
lijnen met een geometrisch patroon zijn goed
bewaard gebleven.
Na opnieuw een aantal lanen en bospaden
komen wij in het bos- en kampenlandschap,
gelegen tussen Slangenburg en Zelhem. Dit
landschap kenmerkt zich door kleine akkers.
Als bescherming tegen wild werden er
houtsingels en houtwallen omheen geplant. In
het Besselderbos lopen we over het
Boelekearlspad. De “Boelekearl” werd in
vroeger tijden aangewend om kinderen bang te
maken, waardoor zij bij sloten, putten en
poelen vandaan zouden blijven. “De boelekearl
zit onder het vlonder, doarumme meug i-j nooit
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dichte bi-j het water of de kolk kommen”.
Na de grote rust gaat het via diverse
zandwegen en rustige weggetjes door het bosen kampenlandschap terug naar Slangenburg.
Na de koffiepost lopen we door landgoed
Maetland naar de fruitpost. Snel daarna zijn we
in het rivierenlandschap van de Oude IJssel.

en door het oude dorpje Oudkarspel. Door een
mooi aangelegd park gaan we door de polder
naar de koffiepost.
Door het natuurgebied Geesterambacht lopen
we naar de fruitpost in Koedijk. Langs het
NoordHollands Kanaal komen we terug in
Alkmaar.

8 november 2014
Alkmaar
1000 Eilandenrijk tocht
De parcoursbouwers zijn Nico van Etten en
Gerrit Walet.
De route gaat door het oude centrum van
Alkmaar. Daarvoor en daarna lopen we door
polders en natuurgebieden aan de noordkant
van de stad.
We beginnen met een rondje door de
Sluispolder, langs de rand van Bergen en dan
door de Bergermeerpolder terug naar Alkmaar.
Daar wandelen we door de mooie en oude
binnenstad met zijn talrijke 17e-eeuwse gevels
en gevelstenen. Al in 1254 kreeg Alkmaar
stadsrechten van Graaf Willem II van Holland.
Vanaf toen ging het de stadsbevolking voor de
wind. Veel van de prachtige historische gevels,
die je in het stadscentrum tegenkomt, zijn
rechtstreekse overblijfselen uit de tijd dat
Alkmaar een rijke en voorname overslag- en
handelsplaats was.

22 november 2014 Boxmeer
Tweede Maasheggentocht
Hans Thoonen is de parcoursbouwer.
Voor de tweede keer vertrekt WS78 vanuit
Boxmeer, een dorp dat aan de Maas ligt en
bestaat uit 11 kerkdorpen.
In het centrum lopen we langs de SintPetrusbasiliek en het Karmelietenklooster. Via
de Sasse van Ysseltstraat gaan we richting
Sambeek en komen in het Maasheggenlandschap. Nergens anders is dit in Nederland
te vinden.

Vanaf de soeppost volgen we een route naar
en door Sint Pancras. Na dit dorpje lopen we
langs de Ringvaart naar Broek op Langedijk. In
dit dorp ligt het museum BroekerVeiling. In dit
museum is onze grote rust. Museum
BroekerVeiling is de oudste doorvaargroenteveiling ter wereld. Op deze historische plek is in
1887 het veilen bij afslag ontstaan
Over verharde wegen lopen we door een deel
van het Rijk der Duizend Eilanden. Ooit
bestond dit gebied uit meer dan 15.000
eilanden. Al deze eilanden zijn ontstaan door
het uitgraven en uitbaggeren van sloten. Via
grasdijken en langs de Ringvaart gaan we naar

Karakteristiek voor de Maasheggen is dat het
landschap is verdeeld in een groot aantal kleine
percelen die van elkaar zijn gescheiden door
meidoornen
sleedoornheggen.
De
meidoornstruiken worden half doorgezaagd en
naar de zijkant geleid, zodat de struiken in
elkaar groeien. Daar waar gezaagd is, groeien
weer nieuwe takken zodat er een heel dichte
heg ontstaat. Doordat de heggen zo dicht in
elkaar gevlochten zijn, vormen ze een ondoordringbare afscheiding.
Na de Maasheggen verlaten te hebben komen
we in Vierlingsbeek bij Watermolen “De Klef”.
We naderen nu de soeppost. Na het verlaten
van de verharde weg gaan we via een zandpad
naar Holthees, waar we de Mariakapel uit de
16e eeuw passeren. De tocht gaat verder door
Overloonse bossen en duinen. Hier komen we
langs jeneverbessen en een ijzeren uitkijktoren.
We naderen nu het dorp Overloon waar de
grote rust is. Deze rust is naast het Oorlogsmuseum Dit museum is een Nederlands
historisch en educatief museum, dat zich vooral
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richt op de geschiedenis van de Tweede
Wereldoorlog in Nederland. Het is in Nederland
het grootste in zijn soort en bestaat uit een
bosachtig park.
We vervolgen onze route via de Kleffen en
passeren de Oorlogsbegraafplaats. We komen
langs de dierentuin van Overloon en gaan
verder via de bossen van Stevensbeek naar de
koffiepost. We gaan verder via de Radioplassen en de Radioweg. Op deze plaats stond
in 1919 een radio-ontvangststation. Door
technische vooruitgang werd deze ‘telegrafie’ al
snel achterhaald. In 1924 zijn alle radiomasten
weer afgebroken. De Radioplassen zijn
ontstaan door zand/grindafgraving in kader van
o.a. aanleg A77. Voorheen bestond het gebied
uit bos en een deel akkerland.
Op de Sambeeksedijk hebben we onze
fruitpost. Via een brug over de A73 en het
Schraalzand lopen we terug naar de
startlocatie.
13 december 2014 Rotterdam Alexander
De Rotte en Verlaten wandeltocht
De parcoursbouwer is Auke Jansma.
Voor de eerste keer start een WS’78 tocht
vanuit Rotterdam. De naam van de tocht
verwijst naar de rivier de Rotte en naar de
verlaten (kleine sluisjes) in de Rotte. Vier
daarvan zullen we vandaag passeren.
Vanuit de start in de wijk Ommoord lopen we
eerst naar het Kralingse Bos, een van de
hoogst gelegen delen van Rotterdam. Bij de
Kralingse Plas gaan we over vlonders. Bij het
verlaten van het Kralingse Bos passeren we
het eerste verlaat, het Kralingse Verlaat.
Langs de stadshavens Boerengat en
Haringvliet bereiken we de Oude Haven. Dit is
de feitelijke monding van de Rotte. Na de
beroemde kubuswoningen en de Blaaktoren,
bijgenaamd ‘Het Potlood’, passeren we het
ondergrondse station Blaak. Een grote luifel,
‘de putdeksel’, markeert het bovengrondse
deel. De soeppost is gevestigd in de
Scheepmakerpassage, onder een supermodern flatgebouw.
Met zicht op de ‘nieuwe’ Willemsbrug, het
Noordereiland en de Erasmusbrug lopen we
een stuk over de promenade langs de Nieuwe
Maas. Langs de Leuvehaven lopen we door het
buitengedeelte van het Havenmuseum. Hier
liggen diverse steeds wisselende bijzondere
schepen. Langs de bouwplaats van het nieuwe
stadskantoor lopen we naar het monumentale
stadhuis aan de Coolsingel. Dit gebouw bleef
gespaard bij het bombardement. Via het
Hofplein met een fontein lopen we naar de

Rotte. Hier verlaten we het centrum en blijven
de Rotte volgen.

Na het oversteken van de snelweg passeren
we het Berg en Broekse Verlaat. Over een
smalle landstrook tussen de Bergse Voorplas
en de Rotte lopen we naar het Prinsemolenpark. Na de grote rust gaan we over een pad
met een heleboel vlonders naar het Lage
Bergsche Bos. Over enkele fietspaden lopen
we naar het Hoge Bergsche Bos. Vanaf de
ijsclub met de koffiepost lopen we langs de
Lange Vaart naar het Bleiswijkse Verlaat.
Hierna gaan we weer een heel stuk langs de
Rotte. Deze is hier zo breed, dat gesproken
wordt van de Rottemeren.
We komen bij een skiheuvel. Bij goed weer is
het uitzicht vanaf de top werkelijk fantastisch!
Na een steile afdaling steken we de Rotte weer
over en lopen door het park Ommoordse Veld
en de Wijktuin terug naar de startlocatie.

De overige wandeltochten
van de 37e serie
➢

➢

➢

➢

➢
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17 januari 2015
Velp
Rondje Rheden – Rozendaal
20 en 40 km
31 januari 2015
Haarlem
Kenau tocht
40 km
14 februari 2015
Pijnacker
Oostlandtocht
40 km
28 februari 2015
Ede
De Bekendaltocht
20, 40 en 60 km
20/21 maart 2015
Klarenbeek
3e Kennedy mars Klarenbeek (80 km)
Grote Ronde van Klarenbeek (60 km)
De nachttocht van Klarenbeek (40 km 's
nachts)
De Vier Dorpen tocht (40 km overdag)
Kleine Ronde van Klarenbeek (20 km)

Mededelingen en oproepen
vanuit het bestuur
➔ Aanvulling voor de crew. Wij zoeken

iemand voor de crew die met zijn auto de
aanhanger kan trekken.

begeven en bij calamiteiten handelend
optreden.
➔ Incidenteel markeren op vrijdag. Wie wil
op de vrijdag voor een WS78 tocht,
incidenteel het parcours markeren met
pijlen en linten? Wandelend markeert ieder
groepje 20 km. Bij de vorige oproep hebben
enkele zich gemeld. Echter, vele handen
maken licht werk!

Het is de bedoeling om die van en naar de
startplaats te rijden en vervolgens naar de
locaties van de verzorgingsposten. Deze
aanhanger staat nu in Ermelo, maar voelt u
zich geroepen en weet u ook zelf nog een
stallingruimte, dan bent u voor ons de juiste
persoon. Dit hoeft niet een wandelaar te
zijn, denkt u eens aan een familielid of een
kennis!
➔ Parkoerscontroleur. Een andere gewenste
aanvulling in de crew is die van
parkoerscontroleur.

Wie stelt zich beschikbaar?
◦ Vrijdag 3 oktober 2014 in Tiel.
◦ Vrijdag 17 oktober 2014 in Doetinchem.
◦ Vrijdag 7 november 2014 in Alkmaar.
◦ Vrijdag 22 november 2014 in Boxmeer.
◦ Vrijdag 12 december 2014 in
Rotterdam-Alexander.
◦ Vrijdag 16 januari 2015 in Velp
◦ Vrijdag 30 januari 2015 in Haarlem
◦ Vrijdag 13 februari 2015 in Pijnacker
◦ Vrijdag 27 februari 2015 in Ede
◦ Vrijdag 20 maart 2015 in Klarenbeek
Heeft u interesse voor een van deze
werkzaamheden: 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 zijn medewerkers die zich ‘s zaterdags
met hun mountainbike onder de wandelaars
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Het bestuur wenst u een heel
fijn wandelseizoen toe!

