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beste wandel vrienden,  

 

waar zal ik deze keer eens mee beginnen, ja toch maar met de deur in huis vallen, dat het bestuur heeft 

moeten besluiten de wandeltocht 

 

WS78 Holten op 15 januari 2022 te annuleren. 

 

 
 

Al eerder stond WS78 Holten op het programma 

en moest deze van wegen CORONA worden 

verzet. 

Nu had het bestuur deze tocht in de planning gezet 

voor 15 januari 2022. Deze WS78 tocht is 

aanvankelijk georganiseerd door Martin Hegeman 

en zou dus op 15 januari 2022 alsnog gewandeld 

worden. Het “voorlopen” verliep goed, 

verzorgingsposten geregeld en de WS78 Holten 

wandeltocht kon aan de wandelaar aangeboden 

worden. Het WS78 bestuur en Martin Hegeman 

waren er klaar voor! Door de COVID-19 periode 

bleven de toestemmingen en vergunningen uit. 

Ca. drie weken voor de datum van de wandeling 

liet Staats Bos Beheer (SBB) van zich horen. 

WS78 kreeg van Staats Bos Beheer geen 

toestemming (vergunning) om door het 

“Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug” 

georganiseerd te wandelen. Dit was voor het 

bestuur maar ook zeker voor Martin zeer 

teleurstellend en frustrerend. 

Het bestuur heeft zich met twee frisse en 

enthousiaste bestuursleden bij elkaar weten te 

rapen en is snel aan het werk gegaan om te 

proberen een alternatief in een ander gebied te 

realiseren. Dit was al vrij snel gevonden en de 

mogelijkheden lagen nu ten zuiden van de A1 in 

het gebied de Borkeld. Een afwisselend gebied in 

de richting van Markelo met veel onverharde 

(land)wegen en cultuur historische aspecten. 

In een zeer korte tijd zijn verzorgingsposten en 

horecarust geregeld en de laatste hand aan deze 

tocht is afgelopen zaterdag nog gelegd.  

Die avond om 19.00 uur zat het bestuur 

gespannen naar de persconferentie te luisteren om 

zich vervolgens van een deceptie bewust te 

worden. Na een krachtsinspanning van drie weken 

gaat WS78 HOLTEN WEER NIET DOOR OP 15 

JANUARI 2022. 
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In de (digitale) bestuursvergadering van afgelopen 

dinsdag hebben we definitief vastgesteld dat 

WS78 Holten voor nu wordt afgeblazen en gaan 

kijken of deze wandeltocht alsnog op een later 

tijdstip, achter de laatste tocht van dit programma, 

gewandeld kan worden.  

Maar eerst zien hoe lang het duurt voordat we uit 

deze lockdown komen en of de volgende tochten 

(Pijnacker 29 jan.), (Wijchen 12 februari), 

(Schiedam 26 februari) en (Veenendaal 12 maart)  

wel kunnen wandelen.  

 

EEN KORTE TERUGBLIK 

 

Gelukkig hebben we toch weer drie WS78 

wandeltochten kunnen organiseren. 

In Castricum is de “Waterduinentocht” gewandeld 

door een zeer afwisselend duinwatergebied. 

Heerlijk struinen door de duinen en een stukje 

strand. Geweldig! Mooi wandelweer. De 

wandelaar kon na een corona check vroeg starten 

om hierna weer op tijd terug te zijn. Deze 

wandeldag kende geen strubbelingen. Carla de 

Jong tekende voor dit parcours en mocht 226 

wandelaars verwelkomen. 

 

 
 

 
 

Na Castricum volgde WS78 Wehl. Ook hier had 

de WS78 organisatie te maken met onvoorziene 

problemen. Oorspronkelijk was er een 

wandeltocht georganiseerd door het Montferland. 

Parcoursbouwer was Martien van Diek. Maar ook 

hier kregen we, en dit keer van Natuur 

Monumenten, geen toestemming door dit gebied 

georganiseerd te wandelen. Er zou op hetzelfde 

moment een Mountainbike run zijn in dit gebied. 

Ook deze gebiedsbeheerders waren niet op andere 

gedachten te brengen. Ons restte niets anders dan 

alle creativiteit aan te spreken en in een zeer korte 

tijd een alternatief te bedenken en te organiseren. 

In een paar dagen is er een parcours gevonden en 

op schrift gesteld. Deze keer richting Doesburg. 

Ruimtes voor verzorgingsposten en horecarust 

zijn gevonden en de wandelaar kon van start. 

Vanuit Wehl moest de wandelaar weer vroeg 

starten om op tijd terug te zijn. Eerlijkheidshalve 

wil ik opmerken dat dit alternatief niet de charme 

van het Montferland kende maar de 

parcoursbouwers Cees van den Berg en Johan 

Hertgers hebben er alles uitgehaald wat dit gebied 

te bieden heeft. Zo kwam dan toch de “Doe ff 

Normaaltocht” tot stand. 
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De reactie van de wandelaars was toch positief en 

ze waren al blij dat ze deze wandeling mochten 

wandelen. Zij spraken hun bewondering uit dat in 

zo’n korte tijd een alternatief is gevonden. 

WS8 mocht 195 wandelaars begroeten. 

 

De laatste tocht die georganiseerd mocht worden 

is Best. Kersverse parcoursbouwer Ruud van der 

Velden tekende voor deze creatie. De “Bestse 

bossentocht langs Oud Meer”. Op basis van zijn 

eigen kennis heeft Ruud deze wandeltocht weten 

te organiseren en ik kan wel stellen dat hij daar 

prima in geslaagd is. Ook deze tocht dreigde even 

niet gewandeld te kunnen worden omdat extra 

maatregelen afgekondigd zouden worden. Deze 

maatregelen beperkte zich tot een “avond 

lockdown” wat betekende dat iedereen om 17.00 

uur de start/finishlocatie verlaten moest hebben. 

We startten al om 07.30 uur en de wandelaar, 

maar ook de crew moest om 16.15 uur terug zijn 

op de finishlocatie. Voor een aantal wandelaars 

werd dat racen tegen de klok.   

Ruud mocht van 229 wandelaars de lofprijzingen 

in ontvangst nemen. 

 

 

 
 

 

 

Van de bestuurstafel! 

 

In de laatste ALV van september werd een oproep 

gedaan voor nog enig bestuurlijke ondersteuning. 

Allereerst vragen wij om kandidaten voor de kas 

controle commissie. Één lid en één reserve lid. 

Kandidaten voor deze commissie kunnen zich nu 

al melden. 

Ook is er nog steeds behoefte aan nieuwe 

bestuursleden. Weliswaar is de functie van 

secretaris momenteel ingevuld door een  

At Interim maar het zou fijn zijn als zich voor een 

langere periode een kandidaat meldt. 

Ook voor deze functie kunt u zich nu al 

aanmelden. 

Sinds september heeft WS78 twee enthousiaste 

bestuursleden maar één daarvan is wel héééél 

enthousiast. Cees van den Berg is van mening dat 

de WS78 wandelaar wel erg veel tekort is 

gekomen voor wat betreft de wandeltochten. Hij 

kwam op het idee om dit tekort te compenseren 

door een, hoe kan het ook anders, ingelaste 

wandeltocht. Cees woont in Twello en hij denkt 

een wandeltocht te organiseren vanuit de 

plaatselijke voetbalvereniging en te combineren 

met het “Klompenfeest” in Twello. Ha, ha, laat je 

fantasie maar gaan. 

Het bestuur ondersteunt dit initiatief en je kunt  

zaterdag 3 september 2022 in je agenda 

vastzetten. 

 

Gert Hozee heeft op aandringen van zijn huisarts 

al zijn vrijwilligers werk bij WS78 moeten 

stoppen. Gert is een oudgediende die vanaf 1997 

op enigerlei wijze verbonden is geweest aan het 

bestuur van WS78. GERT DANK VOOR JE 

JAREN LANGE INZET EN VRIENDSCHAP. 

Zodra het i.v.m. COVID-19 weer mogelijk is 

nemen wij van Gert maar ook van alle crew en 

bestuursleden die het afgelopen jaar zijn 

vertrokken zo spoedig mogelijk op gepaste wijze 

afscheid. 
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De lustrumcommissie is bijeen geweest en heeft de lijntjes uitgezet en komt in januari 2022 weer bij elkaar. 

In de commissie hebben plaatsgenomen Piet Zwikker, Nel Eisberg, Willy Griffioen, Mitchell Perdon, Joost 

Ruegg en ondergetekende. 

 

 

Rest mij iedereen prettige feestdagen en een gezond en voorspoedig 2022 te wensen. 

 

 

Namens het bestuur, Willem Ruis, secretaris a.i..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


