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Special	Info	2023	-	1           
Februari 2023 

 
Beste wandelvrienden, 
 
Hierbij de eerste info van het kalender jaar 2023 met in de kop meteen een verandering. Met ingang van dit 
jaar lopen de wandelseries mee met het kalenderjaar, zoals we dat ook doen met de boekjaren. In Arnhem-
zuid hebben we de 3e wandeling van 2023 gelopen. Dus ook de Special info gaat op deze manier mee: 
nummer 1 van 2023.  
In deze Special een terugblik op de eerste wandelingen in 2023, een vooruitblik, aandacht voor het Lustrum 
en een oproep voor vrijwilligers en een nieuw bestuurslid. 
Maar allereerst wil ik hierbij iedereen attenderen op de ALV die georganiseerd wordt op woensdag 26 april. 
De uitnodiging voor deze ALV in april volgt in maart.  

 
!!!     Oproep     !!! 

We hebben dringend nieuwe mensen nodig voor de volgende vacatures! 
Chefkok 

Reserverijder aanhangwagen 
Bestuurslid 

 
Chefkok 

Er komt na de zomer een wijziging in de crew. Dick heeft zich jarenlang ingezet als kok op de soep/koffie 
post, maar vindt het nu tijd worden om de soeplepel over te dragen aan een andere vrijwilliger. Naar deze 
vrijwilliger zijn we dan ook hard op zoek. Heb je zin om in de winter tijdens de WS78 tochten de wandelaars 
van een lekker kopje soep of een bakje koffie te voorzien meld je dan aan via de mail 
WS78.info@gmail.com .  
 

Reserverijder aanhangwagen 
Daarnaast zoeken we iemand die reserve kan zijn voor Henk Vink. Henk rijdt altijd de aanhanger met alle 
benodigdheden voor de soep en koffiepost. Hij blijft dit nog wel doen, maar we hebben wel iemand nodig 
die hem kan vervangen wanneer hij een keer niet beschikbaar is. Ook hiervoor kun je je aanmelden via de 
mail WS78.info@gmail.com . 
 

Bestuurslid 
Daarnaast zoeken we nog een enthousiast lid die ons bestuur komt versterken! We werken samen met een 
plezierige groep leden die zich inzet om iedere winter minimaal 10 mooie tochten te realiseren in midden 
Nederland. De vergaderfrequentie is afhankelijk van wat er op de agenda staat. Op de wandeldag zelf heb 
je een taak bij de crew of ben je, indien nodig, beschikbaar voor vervanging van een crewlid wat uitvalt. 
Verder lopen we als bestuur gezamenlijk de uitgezette wandelingen voor om mee te kijken naar de nieuwe 



     WANDELSPORT 78     
 

de betere manier om te genieten van het moois van Nederland  
 
________________________________________________________________________________________________  
 
                                                           

 
Archipel 15-61, 8224GD  Lelystad tel.; 06-47980549, e-mail: ws78.info@gmail.com 

Website: www.WS78.nl, Rekeningnummer NL36INGB 0004 3448 75 t.n.v. WS78, KvK nr. 40060784 

routes en helpen we bij het pijlen van de routes. Wanneer je op de dag zelf niet wordt ingepland, is het 
uiteraard mogelijk om mee te lopen.  
 
Voor de eerste 2 vacatures kun je op een wandeldag informatie vragen bij Jeichina Sloots of je bij haar 
aanmelden. Ze is meestal te vinden in de buurt van één van de starttafels. Mocht je zelf graag blijven 
wandelen, maar wel iemand kennen die niet (meer) meewandelt, maar wel geniet van de sfeer op een 
wandeldag, dan is hij of zij natuurlijk ook van harte welkom! Je wordt deel van een fijne groep vrijwilligers 
die zich met enthousiasme inzet voor WS78!  
Voor meer informatie over de bestuursfunctie kun je op een wandeldag terecht bij Johan, de voorzitter. 
Maar ook de andere bestuursleden kunnen je hier natuurlijk meer over vertellen. 
 

Parcoursbouwers gezocht! 
Er wordt alweer hard gewerkt aan de wandelparcoursen voor de komende jaren. Voor 2024 hebben we dit 
bijna helemaal ingevuld. We zijn alleen nog heel dringend op zoek naar een parcoursbouwer voor de 
wandeltocht op 6 januari 2024! Hiervoor kun je contact opnemen met de leden van de parcourscommissie 
via WS78.info@gmail.com . 
Verder is de parcourscommissie al druk bezig met de invulling in 2025. Ook voor dit jaar zijn 
parcoursbouwers van harte welkom! 

 
Terugblik 

In dit jaar hebben we alweer 3 tochten gelopen.  
Meteen op 7 januari liepen we de eerste wandeling in Dieren. Een mooie, 
afwisselende tocht langs de rivier, door afwisselende bossen en 
landgoederen. Met dank aan Jan Lijkendijk!  
  

De tweede wandeling was op 21 januari in Zoetermeer. De voorgaande periode had het erg 
geregend waardoor sommige stukken in de route onbegaanbaar waren geworden. Een 
uitdaging voor de pijlers om op vrijdag de pijlen op te hangen. Maar doordat het in de nacht 
van vrijdag op zaterdag had gevroren, was de route zaterdag veel beter begaanbaar. Wel 
was het toen weer op letten vanwege onverwachte gladde stukken. Voor deze mooie tocht 
dank aan Auke Jansma. 
 

De derde wandeling was in Arnhem-Zuid. We hebben over 
Klompenpaden door de uiterwaarden langs de Rijn gelopen. Via Kasteel 
Doorwerth liepen we weer terug. Deze dag hadden we een onverwacht 
hoog aantal deelnemers: 474! Sinds 2020 hebben we dit niet meer 
gehad! Dit parcours is verzorgd door Els Vermeulen en Bennie Feijen, 
dank voor het wandelplezier dat jullie zoveel wandelaars hebben 
bezorgd! 
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De komende tochten 

Nu volgen er nog de tochten in Oss, Woerden en we sluiten af met het Lustrum op 22 april! 
De wandeling in Oss is op 25 februari. Het is deze dag mogelijk om te kiezen tussen 20 km, 30 km en 40 km. 
We hopen zo nog meer wandelaars aan te spreken. De wandeling brengt ons door verschillende 
natuurgebieden en door heidegebieden met grote grazers. 
Daarna volgt op 11 maart de poldertocht in Woerden. Hier is er weer de keuze tussen 20 km en de 40 km. 
Dit belooft een mooie wandeling te worden door het weide en veenlandschap rond Woerden. 
 

 
 
Dan even een paar weken rust, waarna we elkaar weer hopen te zien op de lustrumtocht en het 
aansluitende feestelijke buffet in Maarn. De wandeling en het buffet is voor de leden van WS78 gratis. Wel 
is tijdig aanmelden hiervoor belangrijk, zodat het goed kan worden georganiseerd. Dit kan tot en met 11 
maart! Daarna is het voor de leden nog wel mogelijk om zonder betaling aan de wandeling deel te nemen, 
maar zijn er geen extra’s meer beschikbaar.  
Om in aanmerking te komen voor gratis deelname moet er aangemeld worden met een mail naar 
WS78.info@gmail.com . Ook is het mogelijk om op de dag zelf in te schrijven, maar dan dus zonder de 
extra’s. Wanneer er via de digitale module wordt ingeschreven moet het normale inschrijfgeld worden 
betaald! De Lustrumcommissie is druk met de voorbereidingen en we hopen er samen een feestelijke dag 
van te maken!  

ALV 
Op woensdag 26 april hebben we de 1ste ALV van dit seizoen.  
Het bestuur heeft besloten vanaf nu jaarlijks 2 keer een ALV te organiseren. De tweede is gepland op de 1ste 
woensdag in oktober, 4 oktober. In april kijken we terug op het verkorte boekjaar van 1 juli 2022 t/m 31 
december 2022 en wordt hier verantwoording over afgelegd. In oktober bespreken we de begroting van 
het komende jaar, het boekjaar 2024 wat gelijk is aan het kalenderjaar 2024. In april hebben we 
onvoldoende zicht op de financiële ontwikkelingen om het dan al te doen. In oktober hebben we meer zicht 
op de ontwikkelingen bij onze externe partners en de financiële consequenties voor onze vereniging. De 
uitnodiging voor de ALV in april wordt in maart verstuurd. 
 
 

De foto’s in deze nieuwsbrief zijn gemaakt door wandelaars. 
Dieren – Mari Smits, Zoetermeer – Willy Timmermans, Dieren – Els Vermeulen, Bennie Feijen 

Meer foto’s bekijken? Kijk dan eens terug op de site bij de vorige tochten of op de facebookpagina. 


