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WS78 – al 39 jaar
de betere manier van wandelen
om 's winters te genieten
van al 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 en een
vooruitblik op de eerste vijf wandeltochten van de 39e winterserie.
Het inschrijfgeld voor leden blijft 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. Ook de leden
van KWBN organisaties blijven hetzelfde (€ 4,50) betalen. Voor de andere deelnemers blijft het
inschrijfgeld € 5,50.

Contributie 2016-2017

De komende 5 wandeltochten

De contributie voor het komende verenigingsjaar van juli 2016 tot juli 2017 bedraagt € 21,00.
Dit bedrag bestaat uit € 10,00 contributie
WS78, vermeerderd met de contributie van
€ 11,00 die aan de KWBN verschuldigde is.
Bent u via een andere wandelvereniging bij de
KWBN aangesloten: dan kunt u de dubbele
KWBN contributie voorkomen door donateur
van WS78 te zijn. Binnen WS78 hebben
donateurs dezelfde reducties en rechten als
leden met uitzondering van stemrecht op de
ledenvergaderingen. Donateurs van WS78
betalen € 10,00 contributie.
De contributie € 21,00 voor leden (incl
contributie aan de KWBN) of de financiële
bijdrage van minimaal € 10,00 voor donateurs
kan worden overgemaakt op ING rekening
NL36 INGB 0004 3448 75 ten name van WS78
te Nieuwegein onder vermelding van contributie
2016/2017.
De contributie of financiële bijdrage dient vóór
1 september 2016 bij de penningmeester
binnen te zijn om in aanmerking te kunnen
komen voor de reductie op het startgeld.
Indien de contributie of financiële bijdrage op
1 september
niet
is
ontvangen
volgt
uitschrijving uit het ledenbestand. WS78 is de
contributie aan de KWBN verschuldigd voor
leden die op 1 oktober staan ingeschreven.

15 oktober 2016
Barendrecht
De Klaas de Heijtocht
ook 20 km
De eerste tocht van het nieuwe wandelseizoen
is meteen de eerste keer, dat WS78 vanuit
Barendrecht start. De naam van deze tocht 'De
Klaas de Heijtocht' komt van de eerste
voorzitter van WS78. Met deze naam willen
parcoursbouwers Werner Wiltens en erelid
Albert Smit een eresaluut brengen aan Klaas
de Heij, die jarenlang de ziel en motor is
geweest van WS78.

We starten vanuit de kantine van de
Barendrechtse Voetbal Vereniging voor een
parcours van 20 of 40 kilometer. Via de
Noordrand van Barendrecht lopen we naar het
punt waar we afslaan en verder gaan over de
Voordijk. Zo komen we in het oude centrum.
Over tegelpaden langs o.a. singels lopen we

Ook wandeltochten met een parcours van 20 km: diverse wandeltochten in de komende
periode hebben naast de gebruikelijke 40 km ook een parcours van 20 km: 15 oktober in
Barendrecht, 29 oktober in Apeldoorn en 12 november in Vught. De deelnemers aan de 20 km
kunnen tussen 9.00 en 10.00 uur starten.
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verder. Na het oversteken van de 2e
Barendrechtseweg lopen we via een parkje en
wat rustige paden naar de grens van de
bebouwde kom. We steken de Middeldijk over
(tot hier kwam tijdens de watersnoodramp van
1953 het water) en komen daarna terecht in
een nieuw recreatiegebied waar we de
soeppost vinden bij 'De Kleine Duiker'. De 20
km gaat vanaf deze rustpost terug naar de
finish.
De 40 km gaat verder in westelijke richting. Via
het Swifterbantpad (een cultuur van ruim 6000
jaar geleden) komen we in een oud
poldergebied. Hier volgen we een wat
verwilderde dijk. We komen daarna op een
fraaie slingerdijk, waarna we via het buitenste
deel van een griendengebied naar de rust
wandelen.
Na de rust gaan we naar de rivier de Oude
Maas. Vanaf de oever kunnen we regelmatig
een blik werpen op deze fraaie en druk bevaren
rivier. Hier gaan we ook het griendengebied in,
dat hier zo rijkelijk aanwezig is. Zo lopen we
langzamerhand naar de koffiepost. Deze
rustpost is wederom op de recreatieboerderij
'De Kleine Duiker'.
We pakken hier de 20 km route op en kunnen
nog genieten van een oud en nieuw
recreatiegebied. Over een oude dijk en langs
de fruitpost lopen we Barendrecht in. Via
rustige paden komen we terug op de
startlocatie bij de voetbalvereniging BVV.

een klein stukje terug en wandelen we over een
klompenpad door landgoed Wildlust. Snel
daarna komen we weer in Kroondomein het
Loo. Als het even meezit kunt u wild
tegenkomen. Door bossen en over heidevelden
komen we aan de rand van Vaassen. Door
natuurgebied Korte Broek lopen we terug naar
de rustpost voor een bekertje koffie of thee.

29 oktober 2016
Apeldoorn
De Ordermolenwandeltocht
ook 20 km
Deze keer heeft parcoursbouwer Martie
Dolman voor een andere richting vanuit
Apeldoorn gekozen. Nu gaan we naar
Kroondomein het Loo aan de noordkant van de
stad.
Door het Sprengenpark en over de vlonders
langs het belastingkantoor lopen we naar de
wijk Berg en Bos. Over een klein bospaadje
lopen we naar Paleis het Loo. Langs het paleis
en over enkele verharde wegen komen we in
het Wieselse bos. We volgen een lang bospad
en kruisen daarbij af en toe een asfaltweg.
Over een grindweg komen we bij de soeppost
in Wenum-Wiesel. Voor de 20 km deelnemers
is dit tevens de koffie/theepost.
De lange afstand gaat verder door
Kroondomein het Loo. Over een asfaltweg
komen we bij de Koninklijke Houtvesterijen met
mooie paden door bos en langs heidevelden.
Langs het wandelparcours liggen grafheuvels.
De route onderbreken we voor de grote rust bij
voetbalvereniging Emst. Na de rust lopen we

12 november 2016 Vught
ook 20 km
De derde Loonse en Drunense Duinentocht
De eerste twee edities van de Loonse en
Drunense Duinentochten werden uitgezet door
Jo Leijtens, deze editie door zijn zoon Frans.
Ditmaal vertrekken we vanuit een nieuwe
startlocatie, theater de Speeldoos. De route
doorkruist eerst wat woonwijken en steekt
daarna de N65 over.
Dan betreedt de route de Vughtse Heide. We
lopen via de heide naar het epaulement tussen
het tweede en derde lunet. De lunetten en
tussenliggende epaulementen waren een
verdedigingswerk rond Fort Isabella. Het fort is
inmiddels verdwenen, maar de aarden wallen
zijn nog in het landschap te zien. We gaan naar
recreatieplas de IJzeren Man. We volgen de
smalle paadjes langs de plas en daarna gaan
we via wat weilanden naar de soeppost bij 't
Hoog. Voor deelnemers die twintig kilometer
lopen, is dit ook het punt waarop ze terug gaan
richting Vught.
De lange afstand gaat het Nationaal Park de
Loonse en Drunense Duinen in. Via voormalige

Vanuit deze rustpost voor alle afstanden lopen
we langs weilanden terug naar Apeldoorn. We
komen langs de Wenumse watermolen en
volgen een deel van het voormalige spoortracé
tussen Zwolle en Apeldoorn. Ook in Apeldoorn
volgen we een deel van het voormalige
spoortracé, dat nu een groenstrook tussen de
huizen is. Snel daarna zijn we terug op de startlocatie.
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tankbanen en de Oude Giersbergsebaan komt
men bij het gehucht Giersbergen. Dan gaat
men echt het hart van het duingebied in en
steken we ook de grote duinvlakte over. Na een
paar honderd meter los zand komt men weer
op bospaden terecht en komen bij de hoofdrust
in de Rustende Jager aan de bosrand.

Na de hoofdrust gaat de route weer terug het
Nationaal Park in. Na wat bossen en korte
stukjes duinzand komen we aan de
Udenhoutse zijde het bos uit. De route volgt
een lang pad langs nieuwe natuur: hier zijn
onlangs grote vennen aangelegd, waar ooit
akkerbouw plaatsvond. Door de bossen rond
de Guldenberg loopt men naar Landgoed
Zwijnsbergen bij Helvoirt.
Na de koffie voert de route via houtwallen om
het dorpje Cromvoirt heen. Bij de geniekazerne
van Vught en woonoord de Lunetten met zijn
Molukse bewoners gaat men weer richting de
Vughtse Heide. Eerst passeren we nog de
Extra Beveiligde Penitentiaire Inrichting van
Vught en Nationaal Monument Kamp Vught,
waar de fruitpost is gevestigd.
Vanaf Kamp Vught passeert men het eerste
lunet en via de heide wandelen we naar de
voormalige Frederik Hendrikkazerne. We lopen
Vught in en via enkele parkjes en woonwijken
komen we terug bij de Speeldoos.
26 november 2016 Nijmegen Lent
De Noviomagum-Overbetuwetocht
Vandaag is het mooie WS78 parcours gemaakt
door Bennie Feije en Els Vermeulen. Het
parcours gaat door de oudste stad van
Nederland en de mooie Betuwe. Vanuit de
startlocatie lopen wij door het centrum van
Nijmegen. Wij lopen door een van de oudste
Hollandse steden van Nederland.
Via de Waalkade gaan wij de binnenstad in,
over de Grote Markt, langs het Waaggebouw
en de Sint Stevenskerk. De Lange Hezelstraat
(sinds 1880) is niet alleen de oudste
winkelstraat van Nederland, maar ook de
gezelligste en de leukste. En dit alles ook nog
in de oudste, 2000-jarige, stad van Nederland.
Door het Kronenburgerpark (Frank Boeijen)
gaan wij over De Oversteek de Betuwe in. De
Oversteek is de naam van de in november
2013 geopende brug over de Waal.

Na ruim 10 km komen wij bij de soeppost in
Oosterhout. Over de waaldijk gaan we richting
Slijk-Ewijk. Daar gaan we de polder in om over
een struinroute langs de Waal te lopen. Na het
landgoed Loenen bereiken wij op bijna 22 km
de grote rust in Museumboerderij Den Tip.
Museumboerderij Den Tip is een oude Tboerderij , gebouwd op een terp, stammend uit
1734.
Wij verlaten de grote rust en lopen door
strandpark Slijk-Ewijk naar Valburg. Eind jaren
60 is door zandwinning strandpark Slijk-Ewijk
ontstaan.
In Valburg is de koffiepost bij Standerdmolen
Nieuw Leven op bijna 30 km. De molen werd in
1750 gebouwd.
Via buurschap "Reeth" bereiken wij de fruitpost
in Oosterhout op 35 km. Over het Rijn
Waalpad, de snelfietsroute tussen Nijmegen en
Arnhem lopen we terug naar de startlocatie.
10 december 2016 Lelystad
Tocht naar de nieuwe wildernis
In 2013 verscheen de eerste in Nederland
opgenomen natuurdocumentaire 'De Nieuwe
Wildernis'. Deze is niet op de savannes in
Afrika of de oerwouden van de Amazone
opgenomen, maar midden in Nederland in een
gebied dat vijftig jaar geleden werd
drooggelegd.
De wandeltocht van parcoursbouwer Mari
Smits start vanuit de scholengemeenschap ISG
Arcus, gelegen aan de rand van het centrum
van Lelystad. We gaan via het Woldpark
oostwaarts. Onderweg passeren we de
Spettertuin en een natuurspeelplaats nabij de
woonwijken Horst en Zoom. Vervolgens gaan
we langs het Gelders Diep op weg naar de
Dronterweg om vervolgens de Lage Vaart over
te steken.
Direct na de A6 slaan we rechtsaf en gaan we
het Natuurpark Lelystad in. Onderweg
passeren we de leefgebieden van de Pater
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Davidsherten, de elanden, de otters en de
edelherten. Ook zijn hier veel ooievaars te zien,
die ook in het Natuurpark zijn gefokt, maar zich
nu in de wijde omgeving van het park nestelen.
In een elektriciteitsmast nabij de afslag van de
A6
bevinden
zich
maar
liefst
acht
ooievaarsnesten!
Na het Natuurpark volgen we eerst een
grasstrook langs de Larservaart en passeren
de fast food boulevard van Lelystad. Nadat we
de Lage Vaart zijn overgestoken, komen we uit
bij Occasion Totaal, waar de soeppost is
gevestigd. Vervolgens lopen we over een
fietspad naar het Hollandse Hout, het grootste
bosgebied van Lelystad. Het oostelijk deel van
het bos wordt momenteel heringericht om de
edelherten uit de Oostvaardersplassen te
kunnen huisvesten. Na het passeren van de
Knardijk, de dijk die Oostelijk van Zuidelijk
Flevoland scheidt, komen we in het
Oostvaardersveld. Dit in 2014 heringerichte
gebied biedt een indruk van het leven in de
voor mensen gesloten Oostvaardersplassen.
Hier lopen konikpaarden.

Op 22 kilometer komen we bij het
Buitencentrum Oostvaardersplassen, waar we
een grote rust nemen. Na de rust maken we
een ronde door de "driehoek", het enige
toegankelijke
deel
van
de
Oostvaardersplassen. Vervolgens lopen we
een stuk over de Knardijk en duiken dan het
Hollandse Hout weer in om uit te komen bij
Scouting De Bramzijger, waar de koffiepost is.
Het laatste deel van de tocht voert langs het
Bovenwater, een binnendijkse zeilplas. Daarna
gaan we via Lelystad-Haven op weg naar de
kust van Lelystad. We lopen nu niet langs de
waterkant, maar volgen een kilometer lang
duinpad. Bij de bebouwing van de Saerdam
beginnen we aan een wandeling over een fietsroute dwars door de woonwijken in het westelijk
deel van de stad. Na 39 kilometer zijn we terug
bij ISG Arcus.

Algemene Ledenvergadering
Op woensdagavond 7 september is in Maarn
de algemene ledenvergadering gehouden.
Aanwezig waren 59 leden inclusief het bestuur.
Het afgelopen seizoen is net als de vorige serie
met een klein positief saldo afgesloten. De
belangrijkste redenen zijn het goede winterweer en de hoge opkomst bij de tochten met
andere wandelafstanden. Het aanbieden van
een parcours van 20 km sluit aan op de
wandelbehoefte en compenseert de geleidelijke
terugloop bij de standaard wandelafstand.

De KWBN afdracht gaat de komende jaren fors
omhoog. Voor 2017 vult WS78 het verschil uit
de algemene middelen aan. In 2018 wordt de
afdracht € 14,-. Het jaar daarop gaat de
bijdrage weer met € 2,- omhoog. Gelukkig is de
dubbele afdracht voor leden van meerdere
wandelorganisaties geschrapt. In de toekomst
zal de KWBN eerder in het jaar besluiten over
de afdracht nemen. Het bestuur van WS78 zal
deze veranderingen in het lidmaatschap vanaf
de 40ste serie gaan meenemen. Door het
afschaffen van de dubbele afdracht zal het
huidige verschil tussen leden en donateurs niet
meer nodig zijn.
Henk Vink, al jarenlang een trouwe deelnemer
aan WS78 tochten, gaat de aanhanger naar de
startlocatie meenemen. Al geruime tijd zochten
we een opvolger voor deze taak. We zijn blij,
dat hierdoor de mogelijkheden bij de
verzorgingsposten op het huidige niveau
kunnen blijven. Nico van Etten gaat vanaf de
startlocatie de aanhangwagen naar de rustposten langs de route rijden.

Enkele leden in de crew en/of bestuur hebben
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een buitengewone en langdurige bijdrage aan
de WS78 wandeltochten geleverd. Als dank
hiervoor hebben vier leden de titel 'Lid van
verdienste' gekregen. Henk Dikken, Gert
Hozee, Nico van Etten en Erik Dikken kregen
hierbij een oorkonde en een speldje.
Marti Krielaart heeft de voorzittershamer van
Willem Ruis overgenomen. Met algemene
stemmen is de voordracht vanuit het bestuur
door de ledenvergadering bekrachtigd.

Marti Krielaart, de nieuwe
voorzitter van WS78

Willem Ruis had al een tijd geleden
aangegeven, dat hij nu met zijn voorzitterschap
stopt. Sinds 1995 is Willem actief in de crew
van WS78. In 1997 kwam hij in het bestuur.
Vanaf 2002 is hij met een korte onderbreking
voorzitter geweest. Daarnaast heeft hij met
tomeloze inzet vele andere werkzaamheden
voor de wandelclub gedaan.

Willem kreeg een plaquette met daarop een
met de hand getekende afbeelding van zijn
gezicht. Tevens is Willem erelid van WS78
geworden. Na alle mooie woorden kwam de
locoburgemeester van Ermelo in de zaal.
Willem is buiten onze club in veel meer
organisaties actief. Tot zijn verrassing kreeg hij
een koninklijke onderscheiding opgespeld.
Na afloop van de vergadering ontstond een
flinke rij om Willem te feliciteren en bedanken.
Het bleef nog lang prettig onrustig in Maarn!

Marti is in 1953 in Gorinchem geboren. Al
geruime tijd woont hij in Groot-Ammers. Marti is
getrouwd met Christiane en heeft twee
kinderen, een dochter van 22 en een zoon van
24 jaar.
Hij vertelt: 'Ik ben afgestudeerd in natuurkunde
en wiskunde en geef les op een middelbare
school in Schoonhoven in het vak natuurkunde.
Op deze school ben ik ook gedurende tien jaar
directielid geweest en de laatste zeven jaar lid
en voorzitter van de medezeggenschapsraad.
Het zal jullie niet verbazen dat één van mijn
hobby’s bestaat uit wandelen. Zo ben ik
natuurlijk ook bij WS78 terecht gekomen.

Als ik mijzelf zou moeten kenmerken dan ben ik
iemand die luistert, een besluit kan nemen,
maar niet alvorens iedereen gehoord te
hebben. Vaak is gebleken dat ik binnen directie
en
medezeggenschapsraad
verbindende
oplossingen kan genereren. Maar ik besef wel
dat een vereniging als WS’78 iets heel anders
is dan een onderwijsinstelling.
Het lijkt mij fijn om binnen deze vereniging ook
mijn steentje te kunnen bijdragen.'
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Afscheid van Willem Ruis als
voorzitter van WS78

Mededelingen en oproepen
vanuit het bestuur

Willem Ruis is al bijna is al bijna 30 jaar lid van
WS78. In 1995 kwam hij bij de crew. Twee jaar
later zat hij in het bestuur en vanaf 2002 is hij
met een korte onderbreking voorzitter van
WS78 geweest.
In deze periode was hij
van 13 tochten de
parcoursbouwer. Ook
voor de komende serie
is hij weer bezig met
het uitzetten van een
WS-waardig parcours.
Vanaf 2010 is Willem
lid van de parcourscommissie.
Hieraan
blijft hij deelnemen.

Alleen met veel vrijwillig(st)ers kan WS78
blijven bestaan!
De meest urgente vacatures zijn op dit moment
gelukkig ingevuld.
Om het huidige niveau en kwaliteit van de
wandeltochten in stand te houden, blijft
regelmatige versterking van het bestuur en de
crew noodzakelijk. In overleg kunnen we de
mogelijkheden bespreken.
Wie wil incidenteel of structureel, in de crew of
in het bestuur, tijdens de tocht of bij de
voorbereidingen meehelpen?

Dit is al een hele lijst
met werkzaamheden,
die Willem voor WS78
heeft gedaan. Het is
onmogelijk om al zijn
activiteiten
op
te
noemen.
Zo wandelend is Willem zelden te zien. Willem
vindt zichzelf niet echt een wandelaar!
Op de wandeldagen was hij altijd druk met
organiseren, een praatje maken, rondrijden,
nog meer babbeltjes en zorgen dat zijn
stembanden gesmeerd blijven.
Al vele jaren rijdt Willem de aanhangwagen
naar de startlocatie en rustposten. Hij verzorgt
de inhoud van de aanhangwagen, koopt het
fruit, controleert de gasflessen, e.d.
Zo verlopen de wandeldagen voor de
deelnemers en de crew soepel en plezierig.
Onder het voorzitterschap van Willem is WS78
geworden of gebleven wat het nu is: een
financieel gezonde wandelclub. Een actieve
club met stabiele deelnemersaantallen De
daarvoor noodzakelijke veranderingen zoals
het aanbieden van andere afstanden dan de
gebruikelijke 40 km zijn geleidelijk aan het
programma toegevoegd. Zowel de kortere
afstand van 20 km als langere afstanden staan
nu regelmatig in de wandelserie. De
vertrouwde kenmerken zijn gebleven: unieke
parcoursen, zoveel mogelijk onverharde paden,
pittige en afwisselende tochten. WS-waardig is
een begrip gebleven bij de wandelaars.
Kortom Willem heeft als voorzitter een actieve
club achtergelaten, die met de tijd is
meegegaan en met vertrouwen in de toekomst
verder kan gaan!

Alleen met veel vrijwillig(st)ers
kan WS78 blijven bestaan!

Meehelpen of vragen? Benader het bestuur
van WS78 via de website of tijdens een
wandeltocht.

Oproep van de parcoursbouwers Albert Smit
en Werner Wiltens van de eerste tocht uit de
Winterserie 2016-2017:
Het uitlopen van de WS78 tocht vanuit
Barendrecht is een uitdaging. Voor ons ligt
het nieuwe seizoen van WS78 alsmede de
tweede uitdaging. Is er vanuit ons wandelaars
nog steeds de bereidheid om aan het succes
van WS78 mee te willen werken? Er is hulp
nodig. En geloof ons, werken in een team
geeft voldoening. Alstublieft help de
organisatie, ga de uitdaging aan.

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!
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