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  BESTUURSMEDEDELINGEN 



 

 
In het kader van de fusiebesprekingen heb-
ben wij als NHWB niet stil gezeten. Vanuit de 
klankbordgroep zijn er op - en aanmerkingen 
gekomen op de beschikbare stukken; deze 
zijn besproken met de NWB en daar zijn we 
goed uitgekomen. Er zijn nu een aantal zaken 
vastgelegd die voor de verenigingen belang-
rijk zijn.  

Deze afspraken betreffen een overgangsregeling voor de verenigingscontribu-
tie tot 2017 en ongewijzigd beleid ten aanzien van de subsidieregelingen en 
de avondvierdaagse in 2015. Daarnaast zijn er duidelijke afspraken gemaakt 
over verenigingen die nog niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koop-
handel en is er meer duidelijkheid voor de Avondvierdaagsecomités.  

Wij zijn verheugd over deze uitkomsten en menen hiermee tegemoet te ko-
men aan de wensen en vragen die leven bij onze verenigingen.  

 

          Uitnodiging 
 

Beste NHWB leden, 
  

Het bestuur van de NHWB heeft het genoegen u uit te nodigen voor de  
extra Algemene Leden Vergadering, die zal plaatsvinden op zaterdag 29 
november 2014 in hotel ‘De Zoete Inval’ te Haarlemmerliede; aanvang 
14.00 uur. In deze vergadering wordt ondermeer het besluit tot fusie met 
de KNBLO-NL aan de leden voorgelegd.   
Wij hopen u op 29 november 2014 te mogen begroeten in hotel ‘De Zoete 
Inval’ te Haarlemmerliede. 

 
De agenda en de stukken kunnen  t.z.t worden gedownload via onze websi-
te: www.nhwb.nl 

 
Harry de Jong, voorzitter  

 

 
 
 
 

SPONSORWANDELTOCHT;  DE KOOG (TEXEL) 
Wsv ‘Het Gouden Boltje’ 

zondag 19 oktober 2014 (zie ook kwartaaluitgave nr. 3) 
 

Startlokaal: Hotel ‘Het Uilenbos, Boodtlaan 40, 1796 BG De Koog  Bereikbaar met de 

TESO-boot van 11.30 of 12.30 vanuit Den Helder; aansluitend bus 28 tot halte Nika-
del; Nikadel aflopen en RA Boodtlaan 
    
Afstanden:  5, 10 en 15  km;  Starttijden: Alle afstanden van 13.00 tot 14.00 uur; Het 

startbureau is geopend van 12.30  tot  17.00  uur. 
 
Kosten van deelname: Zowel voor leden als niet-leden van een officieel erkende 

wandelsport organisatie bedragen die € 3,00 per persoon.  
 
Inlichtingen: F.H. van Heerwaarden, Lieuwstraat 33, 1791 XM Den Burg. Telefoon 
0222-31 30 87;  e-mailadres: info@hetgoudenboltje.nl    
Website: www.hetgoudenboltje.nl  

 
Bijzonderheden: De opbrengst (minimaal € 125,-) ten goede zal komen aan de actie 

‘Stuur een Papoea naar school’. 
 

MIDWEEKSE WANDELTOCHT:  
DE VRIJBUITERROUTE, ZAANDAM  

wsv ‘De Laatste Loodjes’ 
dinsdag 21 oktober 2014 

 
Startlokaal:  De Vrijbuiter, 

Stormhoek 17, 1506 SW Zaan-
dam 

 
Afstand: 10 km  

    
Starttijd: Gezamenlijke start om 10.00 uur precies; Inschrijven vanaf 9.15 uur 

 

Inlichtingen: e-mail:  info@wsvdelaatsteloodjes.nl ;  

website: www.wsvdelaatsteloodjes.nl  
   

Inschrijfprijzen: Leden D.L.L. € 1,- ;  niet-leden € 2,50 incl. kopje koffie of thee 
 
Bijzonderheden: Geschikt voor Nordic Walkers; Honden njet toegestaan; Ongeschikt 

voor rolstoelgebruikers; het parcours is niet bepijld, maar u krijgt  wel een parcoursbe-
schrijving mee. 

 
 
 

 

 

 



 

VERRASSEND AMSTERDAM-NOORD; AMSTERDAM-BUIKSLOOT 
‘Amsterdam’, Cultuur Historische Vereniging (AHV) 

25 en 26 oktober 2014 
 

Kom wandelen in en om  Amsterdam, 
maar dan anders. Loop langs oude 
dijken, door groenstroken, in parken of 
door de polder. Weidse vergezichten 
en toch intiem. Bij deze historische  
wandeltocht krijgt u een beschrijving  
van alle bezienswaardigheden langs 
de route.  

  
Startlokaal:  Sportpark D.V.C. Buik-

sloot (v.h. De Volewijckers), Baronde 
Coubertinlaan 4, 1034 ZK, Amster-
dam; bereikbaar met:  GVB: buslijn 34 
en 37, halte Barkpad en Connexxion 
buslijn 391 en 394 halte Pinkster-
bloemstraat   

 Afstanden:  7, 14, 21 en 28 km 
                                                                                        
Starttijden:  28 km: 9.00-10.00 uur; 21 km: 9.00-11.00 u.; 14 km: 9.00-12.00 uur; 
7 km: 9.00-13.00 uur. Het startbureau is geopend van 8.30-17.00 uur  
  
Inschrijfgeld: Zonder herinnering € 3,00  en met herinnering € 4,50 ; leden van de 

NHWB en/of andere erkende wandelsportbonden genieten  een korting van € 1,--. 
  
Inlichtingen: Dick en Marianne Weeda, Buiksloterdijk 312  Amsterdam, 
tel. 020-631 73 09 / 06-17 22 32 16 / 06-38 24 60 10;  
E-mail: avondvierdaagsebuiksloot@amsterdamhv.nl 
Website: www.amsterdamhv.nl 

 
Bijzonderheden: Bepijld parcours, geschikt voor Nordic Walkers, honden aangelijnd 

toegestaan,  parkeren gratis 
 
 

1e HERFST  MUGGENTOCHT;   
CRUQUIUS /HOOFDDORP / HEEMSTEDE 

Wandelgroep ‘De Stekende Muggen 
zondag 26 oktober 2014 

 

Voor de eerste maal organiseert de wandelgroep ‘De Stekende Muggen’(een spot-
naam voor Haarlemmers) een Herfstwandeltocht vanuit een voor de NHWB totaal 
onbekende startgelegenheid. Op de grens van de Haarlemmermeer en het ‘oude land’ 
nabij Heemstede ligt Cruquius, wel het meest bekend door zijn stoomgemaal (thans 

museum) l, waarmee halverwege de 19
e
 eeuw de Haarlemmermeer werd drooggema-

len. 
 
Startlokaal: Pannenkoeken Paviljoen, Kruisweg 1625, 2145 LC Cruquius   

Te bereiken per trein vanaf NS- station Hoofddorp of  Haarlem. Aansl. bus lijn 140, 
halte Spieringweg. De route naar het startgebouw wordt gepijld 
Met eigen vervoer via de N 201 afslag Cruquius oost. Er hangen ook borden  ‘wandel-
tocht’. Er is een parkeerplaats! 

  

Afstanden: 5, 10, 15 en 25 km. 
       

 Starttijden: 25 km: van 10.00 tot 11.00 

uur;  5 -10 -15 km: van 10.00 tot 13.00 uur    
Het startlokaal is geopend van 9.30-17.00 

uur. 
Inschrijfprijzen: Met herinnering € 3,50; 

zonder herinnering € 2,50 ; Leden € 0,50 
korting 

 
Infomatie: Fred Fray: tel.023-529 35 27  

tot  21.30 uur. 
e-mailadres:  f.freefire@quicknet.nl  en  Bart Huneker: tel. 023- 535 01 16   
e-mailadres: bartvoetbal@hetnet.nl 
Website: www.destekendemuggen.nl 
  
Bijzonderheden: Bepijld parcours; Ongeschikt voor rolstoelgebruikers maar geschikt 

voor Nordic Walkers, Honden niet toegestaan.  
 

 
WANDELMARATHON VAN WIERINGEN; 

 DEN OEVER / HIPPOLYTUSHOEF 
Stichting Sportwandelschool ‘Hoorn/West-Friesland’ 

zondag 26 oktober 2014                
 

LET OP!! DEZE WANDELTOCHT GAAT NIET DOOR. 
 
 

HERFSTWANDELING ‘DE EGMONDEN’, EGMOND AAN ZEE 
Stichting Sportschool ‘Hoorn/West-Friesland’ 

1 en 2 november 2014                        
 

De Sportwandelschool biedt u een wandeltocht door de duinen van Egmond. Vanuit 
Sporthal “de Watertoren”, wandelt u door de bossen en duinen tussen Egmond aan 
Zee, Egmond aan de Hoef, Egmond Binnen, Bakkum, Castricum en Wijk aan Zee. 

 
 



 

Deze tocht is dezelfde als in afgelopen maart. Dus kunt u het verschil ervaren tussen 
wandelen in deze duinen in de lente en in de herfst. 
 

Startlokaal: Sportcafé ‘Egmond’ in sport-

hal ‘De Watertoren’, Watertorenweg 36, 
1931 BA Egmond aan Zee. Bereikbaar 
met bus 165 vanaf NS-station Alkmaar 

 
   Afstanden: 8, 15, 20, 25 en 35 km;   
 

Starttijden: 35 km: van 8.00- 8.30 uur; 25 

km: van 9.00-9.30 uur; 20 km van 9.30-
10.00 uur; 15 km: van 10.00-11.00 uur en 
8 km: van 10.30-13.00 uur;   Het startbu-
reau geopend van 7.30  - 16.00 uur 

 
Aanmelden: U kunt zich tot 29 oktober online aanmelden op de website: 

www.inschrijven.nl bij ‘Herfstwandelingen de Egmonden’ . Na inschrijving bij de start 
kost u één euro extra. 
 
Inschrijfprijzen: De kosten bij voorinschrijving bedraagt voor alle afstanden € 4,- 

exclusief entree PWN-gebied en exclusief een herinnering. Kinderen tot en met 16 jaar 
€ 1,50 p.p. Na-inschrijven kost € 1,00 extra.  U dient in het bezit te zijn van een PWN-
duinkaart. Entreegeld  Pwn-gebied € 1,70. Duinkaarten zijn te koop bij de start. Een 
medaille als herinnering kunt u aanschaffen voor € 1,50. Er wordt 1 euro korting gege-
ven voor Bondsleden. 
 
Inlichtingen: Adm. Sportwandelschool, Van Beijerenstraat 60, 1623 JG Hoorn, tel. 

0229-23 94 47 of 06-55 93 75 35 ; e-mail: info@sportwandelschool.nl ;  
website: www.sportwandelschool.nl 
 
Bijzonderheden: De tocht is geschikt voor Nordic Walkers maar ongeschikt voor 

rolstoelgebruikers; honden mogen (niet overal) aangelijnd mee. IVV stempel is ver-
krijgbaar; GPS-tocht 
 

Herinnering: Te koop voor € 1,50  

 
 

NHWB-NAJAARSWANDELTOCHTEN 
          

Ook dit jaar kunt u weer een keuze maken tussen de twee NHWB Najaarswandeltoch-
ten. Door de bereidwilligheid van het U.D.I.-S.O.S.-bestuur kunt u zowel op zaterdag 
als zondag in de omgeving van Hoorn komen genieten van het West-Friese land en 
mocht u – maar dat geldt uiteraard voor de niet-Texelaars – de oversteek willen maken 
naar ons overzeese gebiedsdeel, dan bent u op zondag van harte welkom in het dorp-
je De Waal. U weet het; twee totaal verschillende wandeltochten, maar slechts één 
soort medaille. 

NHWB-NAJAARSWANDELTOCHT; BLOKKER;          
8 en 9 november 2014 

 
Startlokaal:  Café-Restaurant ‘Het Gou-

den Hoofd’, Westerblokker 80, 1695 AJ 
Hoorn-Blokker. Plm. 10 minuten lopen van 
NS-station Hoorn-Kersenboogerd.  
 
De routes zijn zeer divers, en laten u een 
herfstachtig  West-Friesland zien, en de 
schitterende VOC stad Hoorn. 

 

 
Afstanden: 5, 10, 15 en 25 km. 

 
Starttijden: 25 km: van 9.30 tot 11 uur; 5, 10 en 15 km van 9.30 tot 13.00 uur. Het 

startbureau is geopend  17.00 uur. 
       

Inschrijfprijzen: Met herinnering € 4,50; zonder herinnering € 3,- Leden € 1,- korting 
 
Bijzonderheden: Bepijld parcours, Rolstoelvriendelijk; geschikt voor Nordic walking; 

Honden aangelijnd toegestaan. 
 
Herinnering: Er is een speciale NHWB-Najaarsmedaille beschikbaar; deze is zowel 

voor de tocht in Blokker als die op Texel (De Waal) dezelfde.  
 

 
NHWB NAJAARSWANDELTOCHT,  DE WAAL (TEXEL) 

wsv ‘Het Gouden Boltje’  
zondag 9 november 2014 

 
Wanneer u voor onze NHWB - Najaarswandel-
tocht de oversteek naar Texel willen wagen – 
behalve dan voor de Texelaars, want die heb-
ben een thuiswedstrijd – dan staat wsv ‘Het 
Gouden Boltje’ voor u klaar om u vanuit het rus-
tieke plaatsje De Waal weer op een aantal 
mooie plekjes te brengen.   
Op Texel wordt de Najaarswandeltocht alleen 
op zondag georganiseerd. 

    
Start:: Hotel ‘De Wael’, Hogereind 28, 1793 AH De Waal; Bereikbaar met de  TESO-

boot van 11.30 of 12.30 uur. Aansl. bus 29 via Den Burg tot halte Dorp (De Waal) 
 
Afstanden: 5, 10 en 15  km     
 

 

 

 



 

Starttijden: Alle afstanden van 13.00 tot 14.00 uur. Het startbureau is geopend van 
12.30 – 17.00 uur. 

 
Inlichtingen: F.H. van Heerwaarden, Lieuwstraat 33, 1791 XM Den Burg.  
Telefoon 0222-31 30 87. e-mailadres: info@hetgoudenboltje.nl  
Website: www.hetgoudenboltje.nl  

 
Inschrijfprijzen: Met herinnering € 4,50; zonder herinnering € 3,00 ; Leden van er-

kende wandelsportorganisaties  € 1,00 korting 
 
Herinnering: Er is een speciale NHWB-Najaarsmedaille beschikbaar; deze is zowel 

voor de tocht op Texel (De Waal) als die in Blokker (zie boven) dezelfde.  
 
Bijzonderheden: Nordic Walkers zijn van harte welkom; het is toegestaan honden 

aangelijnd mee te nemen en het parcours is rolstoelvriendelijk. Het parcours is niet 
bepijld.       

 

 
MIDWEEKSE WANDELTOCHT:  

DE VALLENDE BLADEREN ROUTE, ZAANDAM  

wsv ‘De Laatste Loodjes’ 
dinsdag 18 november 2014 

 
Startlokaal:  V.T.V. ‘Nut en Genoegen’, Provincialeweg 

18, 1506 MC Zaandam 
 

Afstand: 10 km 

 
Starttijden: Gezamenlijke start om 10.00 uur precies; 

Inschrijven vanaf 9.15 uur 

 

Inlichtingen: e-mail:  info@wsvdelaatsteloodjes.nl 

;  

website: www.wsvdelaatsteloodjes.nl  
   

Inschrijfprijzen: Leden D.L.L. € 1,- ;  niet-leden € 2,50 incl. kopje koffie of thee 
 
Bijzonderheden: Geschikt voor Nordic Walkers; Honden njet toegestaan; Ongeschikt 

voor rolstoelgebruikers; het parcours is niet bepijld, maar u krijgt  wel een parcoursbe-
schrijving mee. 

 
 
 
 
 

NHWB SINT NICOLAASWANDELTOCHT,   SCHOORL 
West-Friese commissie ‘Sint Nicolaaswandeltocht’ 

22 en 23 november  2014 
 

Ook dit jaar waren de West-Friese wandel-
sportverenigingen weer bereid om hun schou-
ders onder de NHWB-Sint Nicolaaswandeltocht 
te zetten. Wel is er een verplichte bijdrage van 
€ 1,- voor het Natura 2000 project, maar dan 
krijgt u daarvoor ook een wandeltocht door het 
mooiste en meest geaccidenteerde stuk duin-
gebied wat Noord-Holland kent. De Pieten, het 
strooigoed en de speculaaspoppen zijn gere-
geld, en de (bestuurs)leden van de West-Friese 
verenigingen zitten klaar om u in te schrijven, 
dus wat zal u weerhouden om deel te nemen 
aan onze NHWB Sint Nicolaaswandeltocht.  

 
Openbaar vervoergebruikers moeten iets langer lopen om van de halte Frederikslaan 
naar de start te komen. In 11 minuten bent u echter (via het doorsteekje over het fiets-
pad naar de Laanweg en deze aflopen) bij de start.  
 
Start: De start vindt plaats vanuit Grandcafé-Hotel ‘De Viersprong’ , Laanweg 1,  1871 

KH Schoorl. Met openbaar vervoer te bereiken vanaf NS-station Alkmaar met Con-
nexxionbuslijn 151 tot halte Frederikslaan in Schoorl.  
Voor deelnemers aan de wandeltocht is er een eigenparkeergelegenheid aanwezig; 
tarief € 3,- per dag. 
      
Afstanden: 5, 10, 15, 20, en 25 km. 
 
Starttijden: Van 9.00 tot 10.00 uur voor de 25  km.; van 9.00 tot 11.00 uur voor de 20  

km. en de overige afstanden van 10.00 tot 12.30 uur. Het startbureau is geopend van 
8.30 - 16.30 uur. 

 
Inlichtingen: Mw. A. de Bruijn, Hoofdstraat 87, 1611 AC Bovenkarspel,  

tel. 0228-51 47 29. E-mail: j.terband@quicknet.nl 
 
Inschrijfprijzen: Met herinnering € 4,50; zonder herinnering € 3,00 ; Leden van er-

kende wandelsportorganisaties  € 1,00 korting 
 
Bijzonderheden: Bepijld parcours; Geschikt voor Nordic Walkers, Honden aangelijnd-

toegestaan, Ongeschikt voor rolstoelgebruikers; Toeslag € 1,- voor Natura 2000 
  
 
 

 

 



 

 
WINTERWANDELTOCHTEN  OP TEXEL 

Wsv ‘Het Gouden Boltje’ 
zondag 14 december 2014  (1)   

 

Naast Medemblik, waar op 7 en 8 februari 
2015 na het opheffen van de West-Friese 
Winterwandeltochten voor de derde maal 
een eigen Winterwandeltocht wordt ge-
houden, is er van de ooit zo populaire se-
rie NHWB-Winterwandeltochten alleen die 
op Texel overgebleven. Als van ouds vier 
Winterwandeltochten; tweemaal vanuit 
restaurant Bos en Duin en tweemaal van-
uit het niet ver daarvandaan gelegen Bos-
paviljoen ‘het Turfveld’.  

Met openbaar vervoer misschien niet zo gemakkelijk te bereiken, maar u bent dan wel 
in het bosgebied van Texel.  
Nu er alleen op Texel nog maar een NHWB-Winterwandeltocht is (als Bondswandel-
tocht wel te verstaan), wordt, gezien het aantal deelnemers, zowel het uitgeven van 
een medaille voor de dagtocht als voor de serie een te dure zaak. Besloten is om aan 
alle deelnemers een button uit te reiken, ook aan degenen die tegen administratiekos-
ten wandelen. Bij de inschrijfprijzen zijn die ‘met herinnering’ dan ook vervallen.  
 
Start: Restaurant ‘Bos en Duin’, Bakkenweg 16, 1797 RJ Den Hoorn. Te bereiken met 

de TESO-boot uit Den Helder; afvaart 12.30 of 13.30 uur. Aansluitend vervoer met 
buslijn 29 richting Den Hoorn tot halte ‘Bakkenweg’. Vanaf hier is het nog plm. 12 mi-
nuten lopen naar de start. 
 

Afstanden: 5 en 10 km  
  

Starttijden: 13.00-14.00 uur; het startbureau is geopend van 12.30 – 16.30 uur 
 

Inlichtingen: F.H. van Heerwaarden, Lieuwstraat 33, 1791 XM Den Burg. Telefoon 
0222-31 30 87.  e-mailadres: info@hetgoudenboltje.nl    
 
Website: www.hetgoudenboltje.nl  

 
Inschrijfprijs: Deze bestaat alleen nog maar voor de dagtocht en is ook nog slechts 

zonder herinnering, dus € 3,- en leden van erkende wandelsportorganisaties krijgen 
hierop € 1,-  korting.  U krijgt echter voor die prijs wel een button mee.   
 
Bijzonderheden: Nordic Walkers zijn van harte welkom; het is toegestaan honden 

aangelijnd mee te nemen maar het parcours is ongeschikt voor rolstoelgebruikers      
 

De volgende tocht vanuit restaurant Bos en Duin is op zondag 4 januari 2015 
 

KERSTLICHTJES AVONDWANDELING, KOOG AAN DE ZAAN 
wsv ‘De Laatste Loodjes’ 

maandag 22 december 2014 
 

Voor een leuke gezamenlijke wandeling zo vlak 
voor de kerst  langs verlichte geveltjes biedt wsv 
‘De Laatste Loodjes’ u alle gelegenheid. 

 
Start: Clubgebouw T.T.M. ‘Simson’, Wezelstraat 

15, 1541 LZ Koog aan de Zaan 
Te bereiken via NS-Station Koog-Zaandijk (het 
startlokaal ligt aan de westkant van de spoorbaan) 

 
Afstand: 8  km; er wordt gezamenlijk gelopen 

  
Starttijd: 19.00 uur; inschrijven vanaf 18.15 uur; het startbureau is geopend van 18.00 

– 22.00 uur 
 

Inlichtingen: e-mail: info@wsvdelaatsteloodjes.nl  

website:  www.wsvdelaatsteloodjes.nl  

 
Inschrijfprijs incl. gratis kopje koffie of thee en onderweg chocolademelk en een 

sneetje duivekater,  voor leden van wsv ‘De Laatste Loodjes’ € 1,- ; overige NHWB-
leden € 2,- ; niet NHWB-leden € 3,- 
 

Bijzonderheden: Geschikt voor Nordic Walkers, Ongeschikt voor rolstoelgebruikers, 

Honden niet toegestaan; Er is geen herinnering beschikbaar. Het parcours is niet 
bepijld. Er wordt in groepsverband gelopen 
 

 
NHWB-KERSTWANDELTOCHT ,  CASTRICUM 

Plaatselijke Wandelcommissie ‘Castricum’ 
vrijdag 26 december 2014 (2e Kerstdag) 

 
Voor de 3e achtereenvolgende maal wordt door de Wandelcommissie Castricum een 
Kerstwandeltocht georganiseerd op 2

e
 Kerstdag over de afstanden  5, 10, 15 en 20 km 

door het Noord Hollandse Natuurreservaat , met de rust in de recreatieruimte van 
camping Geversduin, en natuurlijk weer een echte Kerstman op de route..  
Onderweg valt  voor alle afstanden veel te genieten van het prachtige en afwisselende 
uitzicht in dit natuurgebied, en een klein laagje sneeuw zou ook leuk zijn. 
Ons startlokaal, het Dorpshuis “De Kern’, ligt slechts 5 minuten loopafstand van het 
NS-station Castricum, wat bijzonder aantrekkelijk is voor deelnemers die met open-
baar vervoer komen. Noteer 26 december in uw agenda en kom wandelend genieten 
van de NHWB Kerstwandeltocht. 
 

 

 



 

Start: Dorpshuis 'De Kern', Overtoom 15, 1901 

EW Castricum. Bereikbaar via NS-station Castri-
cum + 5 min. lopen; buslijn 167 vanaf NS-station 
Alkmaar of NS-station Beverwijk  

                                                                               
 Afstanden: 5, 10, 15 en 20 km  
  
 Starttijden:  20 km van 10.00 tot 11.00 uur;  

 5 -10 -15 km van 10.00 tot 13.00 uur. Het 
startbureau is geopend van 9.30-16.00 uur.         

  
Informatie: Dhr. A.G. Grin, Rietschoot 200,  

1511 WR Oostzaan; tel. 075-684 45 37 of 06-29 28 56 12  na 18.00 uur.  
E-mail: grin53@zonnet.nl ;  

  
Inschrijfprijzen: Met herinnering € 4,50; zonder herinnering € 3,00 ; Leden van er-

kende wandelsportorganisaties  € 1,00 korting 
  
Duinkaarten: Voor deze wandeltocht is een duinkaart voor het betreden van het PWN-

duingebied verplicht, aan de starttafel te verkrijgen, tenzij U in het bezit bent van een 
geldige PWN-jaarkaart, een dagkaart kost € 1,70 maar kinderen t/m 17 jaar mogen 
gratis het PWN-gebied betreden. 
 
Bijzonderheden: Het meenemen van honden is toegestaan mits ze aangelijnd worden 

gehouden. Het parcours is ongeschikt voor rolstoelgebruikers. Parkeren auto volg NS-
PR. (Blauwe zone rond Dorpshuis De Kern).Vanaf NS overloop en NS station wordt 
gepijld naar de start 
 
Herinnering: een fraaie medaille met Kerstmotief  

 
 

MIDWINTERHOORNWANDELING IN HET STREEKBOS 
Stichting Sportwandelschool ‘Hoorn/West-Friesland’ 

vrijdag 26 december 2014 (2e Kerstdag) 
 
Op 26 december (2e Kerstdag) organiseert de Sportwandelschool West-Friesland 
weer een echte MIDWINTERHOORNWANDELING. Het Weelenpad en het Streekbos 

in Bovenkarspel leent zich hier uitstekend voor. Tijdens de wandeling die door bossen, 
velden en langs boeren erven voert, wordt de wandelaar getrakteerd op de klanken 
van de midwinterhoorn. Onderweg kunt u snert, worst en andere winterse versnape-
ringen kopen. 
Wandelliefhebbers leggen zondag 26 december een route af van 6, 12 of 20 kilometer 
langs verschillende blaaspunten en horen onderweg het mystieke geluid van de mid-
winterhoorn.  

 

Start: De start vindt plaats vanuit Clubgebouw 

Odeon van de muziekvereniging Dr. Nuijens. 
Sluisweg 7, 1616 RT Hoogkarspel. U vindt op 12 
minuten loopafstand van NS- Hoogkarspel.  
 
Afstand: 6, 12 of 20 km    

   
 Starttijden: Vertrek tussen 10.00 en 11.00 uur.  

 
Inschrijfkosten: Deze bedragen € 3,50 p.p. Kinderen tot 17 jaar € 1,50. Er wordt geen 

andere korting verleend. Vóór-inschrijving per internet. Na-inschrijving  € 1,00 extra. 
 
Informatie en inschrijven: Adm. Sportwandelschool, Van Beijerenstraat 60, 1623 JG 

Hoorn; e-mail: administratie@sportwandelschool.nl   
Inschrijven voor deze wandeling: via inschrijven.nl of via de telefoon 0229-239447  

 
Bijzonderheden:  Bepijld parcours; Geschikt voor Nordic Walkers; Honden aangelijnd 

toegestaan; Korte afstand is geschikt voor rolstoelgebruikers; 

 
 

MIDWEEKSE WANDELTOCHT:  
DE OLIEBOLLEN / SNERTTOCHT; WIJDE WORMER 

wsv ‘De Laatste Loodjes’ 
dinsdag 30 december 2014 

 

Op de op één na laatste dag van het jaar trak-
teert wsv ‘De Laatste Loodjes’ u nog op een 
mooie oliebollen- / snerttocht – maar dan wel 
‘snert’ als synoniem voor ‘erwtensoep’ – om al 
wandelend afscheid te nemen van 2014.  

 
Startlokaal:  DTS clubgebouw ‘De Trots’, Zui-

derweg 72b, 1476 NH Wijde Wormer (Sportpark 
Kalverhoek) 

 
Afstand: 10 km 

 
Starttijden: Gezamenlijke start om 10.00 uur precies; Inschrijven vanaf 9.15 uur 

 

Inlichtingen: e-mail:  info@wsvdelaatsteloodjes.nl ;  

website: www.wsvdelaatsteloodjes.nl  
   

Inschrijfprijzen: Leden D.L.L. € 1,- ;  niet-leden € 2,50 incl. kopje koffie of thee en een 

oliebol. 
 

 

 

 

mailto:grin53@zonnet.nl


 

Bijzonderheden: Geschikt voor Nordic Walkers; Honden njet toegestaan; Ongeschikt 

voor rolstoelgebruikers; het parcours is niet bepijld, maar u krijgt  wel een parcoursbe-
schrijving mee. 
 

KARSTEN TRAVELSTORE 
NIEUWJAARSWANDELTOCHT, ZWAAG  

zaterdag 3 januari 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
Voor de tweede maal organiseren wij een Nieuwjaarswandeltocht samen met Karsten 
Travelstore. Vanuit de showroom in Zwaag worden er routes uitgezet van 8, 15 en 25 
km. U ontvangt o.a. een wandelboekplaatje, oliebollen  en  chocolademelk.  
Na het volbrengen van de wandeling krijgt u alle gelegenheid om nog even gezellig na 
te praten op het terras in de uitgestrekte winkel of ideeën op te doen voor de komende 
vakantie. U kunt er alles vinden op het gebied van wandelsport, zoals schoenen, sok-
ken  of kleding, waarbij men u met deskundig advies ter zijde staat. 
 
Afstanden: 8, 15 en 25 km  

 
Startlokaal:  Karsten Travelstore, De Factorij 9, 1689 AK Zwaag (gem. Hoorn)   

Bereikbaar: NS-station Hoorn, bus 132 of Hoorn-Kersenboogerd bus 13 (ri Hoorn), 
beide tot halte Krijterslaan. Eigen vervoer: Afslag Hoorn Noord, tweede stoplicht rechts 
en borden volgen. 
 
Starttijden: 25 km: 9.00 -10.00 uur; 8 en 15 km: 9.00 -11.00 uur.  Startbureau: Geo-

pend van 8.30-16.00 uur         
 
Inlichtingen: J.J. van Aartsen, Karos 21, 1625 AM Hoorn; tel.: 0229-85 33 06 en J.W. 

Algra – Travel Store, De Factorij 9, 1689 AK Zwaag, tel.: 0229- 23 71 99 
E-mail: vanaartsen@udi-sos.nl  en j.w.algra@karstententen.nl 
Website: www.udi-sos.nl  en www.karstentravelstore.nl 
 
Inschrijfgeld: € 4,00; Leden geen korting. Geen medaille maar na afloop oliebollen en 

chocolademelk  
 
Bijzonderheden: Beschreven parcours; Ongeschikt voor rolstoelgebruikers; Geschikt 

voor Nordic Walkers; Honden aangelijnd toegestaan; Sticker voor wandelboekje be-
schikbaar; Voor-inschrijving gewenst 
 

 
 

NIEUWJAARSWANDELING ‘DE SCHOORLSE DUINEN’, SCHOORL 
Stichting Sportwandelschool ‘Hoorn/West-Friesland’ 

3 en 4 januari 2015 
 
De Sportwandelschool organiseert in de 
eerste 4 maanden 4 wandelingen, waar-
onder als eerste deze echte Winterwande-
ling in de Schoorlse duinen om u door de 
donkere maanden heen te helpen. 

 
Afstanden: 8, 15, 20, 25 en 35 km 
  
Startlocatie: Restaurant ‘De Viersprong’,  

Laanweg 1, 1871 BH Schoorl  Bereikbaar 
v.a. NS Alkmaar met bus 151 naar 
Schoorl 

  
Starttijden: 35 km: 8.00-8.30 uur; 25 km: 9.00-9.30 uur; 20 km: 9.30-10.00 uur; 15 km: 

10.00-11.00 uur; 8 km: 10.30-13.00 uur . Startbureau geopend van 7.30-16.00 uur         
        

Informatie: Adm. Sportwandelschool, Van Beijerenstraat 60, 1623 JG Hoorn; tel.: 

0229-23 94 47 of 06-55937535 ; E-mail: administratie@sportwandelschool.nl   
Website: www.sportwandelschool.nl   

  

 
Inschrijfkosten: € 5,- inclusief toegangsprijs Staatsbosbeheer. Voor-inschrijving per 

internet; na-inschrijving € 1,- extra. Kinderen tot 17 jaar € 1,50 
 
Inschrijfprijzen: De kosten bij voorinschrijving bedraagt voor alle afstanden € 5,- 

inclusief toegangsprijs Staatsbosbeheer en exclusief een herinnering. Kinderen tot en 
met 16 jaar € 1,50 p.p. Na-inschrijven kost € 1,00 extra. Een medaille als herinnering 
kunt u aanschaffen voor € 1,50. Er wordt 1 euro korting gegeven voor Bondsleden. 
 
Bijzonderheden: Het parcours is ongeschikt voor rolstoelgebruikers maar honden 

mogen (niet overal) aangelijnd worden meegenomen. Geschikt voor Nordic Walkers; 
GPS-tocht; IVV-stempel verkrijgbaar; Toeslag voor parkeren € 3,- voor de gehele dag. 
 

Herinnering: Te koop voor € 1,50  

 

 

Het bestuur van de Noord-Hollandse Wandelsport Bond wenst u een 

goede jaarwisseling en een voorspoedig, gezond en sportief 2015, waar-

bij wij u graag bij veel van onze wandeltochten aan de start zien ver-

schijnen. 

 

 

 

 

 
 



 

WINTERWANDELTOCHTEN  OP TEXEL 
Wsv ‘Het Gouden Boltje’    

zondag 4 januari 2015  (2)   
 

Start: Restaurant ‘Bos en Duin’, Bakken-

weg 16, 1797 RJ Den Hoorn. Te bereiken 
met de TESO-boot uit Den Helder; afvaart 
12.30 of 13.30 uur. Aansluitend vervoer 
met buslijn 29 richting Den Hoorn tot halte 
‘Bakkenweg’. Vanaf hier is het nog plm. 1 
km lopen naar de start. 

                                 
 Afstanden: 5 en 10 km  

  
 
De volgende Winterwandeltocht op Texel, maar dan vanuit Bospaviljoen ‘t Turf-
veld  is op zondag 18 januari. 
 
Voor verdere informatie zie bij de wandeltocht van 14 december 2014 

 
 

MIDWEEKSE WANDELTOCHT:  
DE OUD ZAANDIJK ROUTE, KOOG AAN DE ZAAN  

wsv ‘De Laatste Loodjes’ 
donderdag 15 januari 2015 

 

Voor de eerste Midweekse wandeltocht van wsv 
‘De Laatste Loodjes’ in 2015 bent u van harte 
welkom in zwembad ‘De Zaangolf’ in Koog aan 
de Zaan; we hopen dat u ook op de volgende 
Midweekse maar ook op onze weekend-
wandeltochten van onze 80-jarige vereniging 
weer van de partij bent. 

 
Startlokaal:  Zwembad ‘Zaangolf’, Wezelstraat 

1b, 1541 LZ Koog aan de Zaan. Bereikbaar op 5 
min. loopafstand van  NS-station Koog-Zaandijk 

 
Afstand: 10 km 

 
Starttijden: Gezamenlijke start om 10.00 uur precies; Inschrijven vanaf 9.15 uur 

 

Inlichtingen: e-mail:  info@wsvdelaatsteloodjes.nl ;  

website: www.wsvdelaatsteloodjes.nl  
   

Inschrijfprijzen: Let op, per 1 januari 2015 zijn de inschrijfprijzen van de Mid-
weekse wandeltochten van wsv ‘De Laatste loodjes’ noodgedwongen verhoogd. 

Leden D.L.L. € 1,50  overige Bondsleden: € 2,50  ; niet-leden € 3,50  maar nog wel 
steeds incl. kopje koffie of thee 
 
Bijzonderheden: Geschikt voor Nordic Walkers; Honden njet toegestaan; Ongeschikt 

voor rolstoelgebruikers; het parcours is niet bepijld, maar u krijgt  wel een parcoursbe-
schrijving mee. 
 
 

WINTERWANDELTOCHTEN  OP TEXEL 
Wsv ‘Het Gouden Boltje’    

zondag 18 januari 2015  (3)  en zondag 1 februari 2015  (4)   
 

Start: Bospaviljoen ‘t Turfveld, Natte Vlakweg 2, 1791 PB  Den Burg.  

Te bereiken met de TESO-boot uit Den Helder. Afvaart 11.30 of 12.30 uur. Aansluitend 
vervoer met buslijn 29 richting Den Hoorn tot halte ‘Bakkenweg’. Vanaf hier is het nog 
plm. 2 km lopen naar de start. De route is middels borden aangegeven 
 
Afstanden: 5 en 10 km  
 
Voor verdere informatie zie bij de wandeltocht van 14 december 2014  

   

3e RADBOUD WINTERWANDELTOCHT,  MEDEMBLIK 
Wsv ‘Radboud’    

7 en 8 februari 2015 
 

Het bestuur van wsv ‘Radboud’ 

heeft,  gezien de ervaringen in 2014, 

besloten om door te gaan met de or-

ganisatie van de eigen Winterwan-

deltocht. We nodigen iedereen uit 

om op 7 en 8 februari naar Medem-

blik te komen voor een lekkere frisse 

neus in het mooie West-Friese land 

in en rond dit oude havenstadje aan 

de voormalige Zuiderzee. 

 
Startlokaal: Hotel ‘West’, Meerlaan 1, 1671 ED Medemblik. Te bereiken met buslijn 

239 (uurdienst) vanaf NS-station Hoorn 

 

Afstanden: 5, 10, 15 en 25 km. 

 

 

 

 



 

Starttijden: 25 km van 9.00-11.00 uur; 15 km: 9.00-12.00 uur;  5 en 10 km: 9.00-13.00 

uur. Het startlokaal is van 8.30 tot 16.00 uur geopend. 

 

Inlichtingen: Mevr. M.C. Korsuize, Burg. Schoutsenstraat 12, 1671 EC Medemblik; 

telefoon 0227-724107; e-mailadres: korsuizemc@gmail.com 

 
Inschrijfprijzen: Met herinnering € 4,50; zonder herinnering € 3,00 ; Leden van er-

kende wandelsportorganisaties  € 1,00 korting 

 

Bijzonderheden: Het is toegestaan honden aangelijnd mee te nemen. Het parcours is 

niet geschikt voor rolstoelgebruikers echter wel voor Nordic Walkers.  
 

 
MIDWEEKSE WANDELTOCHT:  

DE VALENTIJNS ROUTE, ASSENDELFT 

wsv ‘De Laatste Loodjes’ 
vrijdag 13 februari 2015 

 
Startlokaal:  Café-Restaurant ‘Het Wapen van 

Assendelft’, Dorpsstraat 533,  
1566 BL Assendelft:   bereikbaar met buslijn 63 
van NS-Zaandam (ri Assendelft) of van NS- 
Krommenie-Assendelft (ri Zaandam-NS) 

 
Afstand: 10 km 

 
  Starttijden: Gezamenlijke start om 10.00 uur 

precies; Inschrijven vanaf 9.15 uur 

 

Inlichtingen: e-mail:  info@wsvdelaatsteloodjes.nl ;  

website: www.wsvdelaatsteloodjes.nl  
   

Inschrijfprijzen: Leden D.L.L. € 1,50  overige Bondsleden: € 2,50  ; niet-leden € 3,50  

 incl. kopje koffie of thee 
 
Bijzonderheden: Geschikt voor Nordic Walkers; Honden njet toegestaan; Ongeschikt 

voor rolstoelgebruikers; het parcours is niet bepijld, maar u krijgt  wel een parcoursbe-
schrijving mee. 

 
 
 
 
 
 

JUBILEUM ZESDAAGSE, 1E ETAPPE, WORMER 
wsv ‘De Laatste Loodjes’ 
zondag 22 februari 2015 

 

In de jaren voor dertig van de vorige eeuw hebben de besturen van 
een aantal wandelsportverenigingen onder leiding van o.a. Jan 
Lubbers, destijds voorzitter van wsv ‘De Laatste Loodjes, de kop-
pen bij elkaar gestoken om te samen een wandelsportbond op te 
richten. En zo komt het dat er dus bij de NHWB aangesloten wan-
delsportverenigingen bestaan, die nog ouder zijn dan de Bond zelf. 

Dit jaar viert wsv ‘De Laatste Loodjes’ haar 80-jarig bestaan, wat de NHWB in 2017 
met een eventuele fusie  in het vooruitzicht wellicht niet eens meer gaat halen. Om die 
80 jaar te vieren wordt in 2015 een serie van 6 Jubileumwandeltochten georganiseerd 
met een totale lengte van  - hoe kan het ook anders – 80 km. De eerste van die wan-
deltochten vindt plaats op zondag 22 februari en de laatste op maandag 21 december 
in combinatie met de Kerstlichtjeswandeltocht. Bij die laatste gelegenheid worden dan 
ook de herinneringen aan de zes Jubileumwandeltochten uitgereikt. De overige data 
zijn 19 april, 28 juni, 6 september en 18 oktober; waarbij de afstanden op 2 uitzonde-
ringen na 15 km bedragen.   
 
Startlokaal:  Clubgebouw ‘Wormer Vendeliers’,  

Knollendammerstraat 14, 1531 BE Wormer; bereikbaar  
met bus 67 vanaf NS-Zaandam of Wormerveer tot  
halte Zandweg + 5 min. lopen 
 
Afstand: 15 km    
 
Starttijden: Gezamenlijke start om 10.00 uur precies; 
 Inschrijven vanaf 9.15 uur.  Het startlokaal sluit om 14.30 uur 

 

Inlichtingen: e-mail:  info@wsvdelaatsteloodjes.nl ;  website: www.wsvdelaatstelood-

jes.nl  
   

Inschrijfprijzen: Leden D.L.L. € 1,50 Overige Bondsleden: € 2,50  ; Niet-leden € 3,50  
 
Bijzonderheden: Geschikt voor Nordic Walkers; Honden njet toegestaan; Ongeschikt 

voor rolstoelgebruikers; het parcours is niet bepijld, maar u krijgt  wel een parcoursbe-
schrijving mee.. In totaal zijn er 6 etappes met een totale lengte van 80 km. Uitreiking 
herinneringen op 21 december. 

 
 
 
 
 
 

  

 



 

BEGIN DE LENTEWANDELING, EGMOND AAN ZEE 
  Stichting Sportwandelschool ‘Hoorn, West-Friesland’  

28 februari en 1 maart 2015 
  
Startlocatie: Sportcafé Egmond in Sporthal ‘De Watertoren’, Watertorenweg 36,   

1931 BA  Egmond aan Zee; bereikbaar van af NS-station Alkmaar met bus 165 naar 
Egmond aan Zee 
 
Afstanden:  10, 15, 20, 25 en 35 km 
      
Starttijden:  35 km: 8.00-8.30 u.; 25 km: 9.00-9.30 u.; 20 km: 9.30-10.00 u.;  
15 km: 10.00-11.00 u.; 10 km: 10.30-13.00 uur  Het startbureau is geopend tot 17.00 
uur        
 

Informatie: Adm. Sportwandelschool, Van Beije-

renstraat 60, 1623 JG Hoorn; tel.: 0229-23 94 47 of 
06-55 93 75 35 ; E-mail: administra-
tie@sportwandelschool.nl     
Website:  www.sportwandelschool.nl   

 
Inschrijfprijzen: De kosten bij voorinschrijving be-

draagt voor alle afstanden € 4,- exclusief entree 
PWN-gebied en exclusief een herinnering. Kin-
deren tot en met 16 jaar € 1,50 p.p.  

Na-inschrijven kost € 1,00 extra.  U dient in het bezit te zijn van een PWN-duinkaart. 
Entreegeld  Pwn-gebied € 1,70. Duinkaarten zijn te koop bij de start. Een medaille als 
herinnering kunt u aanschaffen voor € 1,50. Er wordt 1 euro korting gegeven voor 
Bondsleden. Toeslag voor parkeren € 3,- voor de gehele dag. 
 
Inlichtingen: Adm. Sportwandelschool, Van Beijerenstraat 60, 1623 JG Hoorn, tel. 

0229-23 94 47 of 06-55 93 75 35 ; e-mail: info@sportwandelschool.nl ;  
website: www.sportwandelschool.nl 
 
Bijzonderheden: De tocht is geschikt voor Nordic Walkers maar ongeschikt voor 

rolstoelgebruikers; honden mogen (niet overal) aangelijnd mee. IVV stempel is ver-
krijgbaar; GPS-tocht 
 

Herinnering: Te koop voor € 1,50  

 

Bij veel van onze wandeltochten treft u een PPC-medewerker aan, 

die voor u klaar staat met informatie over de NHWB. In zijn of haar 

stand vindt u naast nieuwe wandelkilometerboekjes en omslagen 

ook diverse andere artikelen, waaronder boekjes met Lange-

afstands-paden zoals de ‘Historische Driehoek’, het ‘Willibrordus-

wandelpad’, ‘Rondom de Dom’ en de ‘Omringdijkwandelroute’. 
 

MIDWEEKSE    DAGELIJKSE    WANDELTOCHTEN 
 

WANDEL- EN FIETSROUTE ‘DE VERBINDING’, BOVENKARSPEL 
Wsv ‘Sportief Wandelen Stede Broec’,  

Vanaf 1 januari 2015 en verder op de eerste dag van elke maand 
 

Start: Paviljoen ‘IJgenweis’, Veilingweg 1611 BN 

Bovenkarspel en verder op elke plaats aan de rou-
te.   Paviljoen ‘IJgenweis is bereikbaar vanaf  NS-
station Bovenkarspel-Flora + 17 min. lopen 

 
    Afstand:   20 km 

 
    Informatie: J.D. Sandstra, Waterrad 32,  

    1613 CN Grootebroek; tel.: 06-44 95 46 98       
    E-mail: jedosa@xs4all.nl   
 
Bijzonderheden: Deze uitgepijlde wandelroute is gratis en kan de gehele maand in  

zijn geheel of in etappes worden gelopen. Kan op elk willekeurig moment op de route 
worden aangevangen en/of gestopt, echter maar één keer per maand. Ongeschikt 
voor rolstoelgebruikers; geschikt voor Nordic Waling en honden zijn aangelijnd toege-
staan. 
 

 
WEKELIJKSE WANDELTRAINING OP ZATERDAG, BERGEN 

Stichting Sportwandelschool ‘Hoorn/West-Friesland’ 
2014 - 2015 

   

Start:   Parkeerplaats van Restaurant Duinver-

maak, Breelaan 132, 1861 GH Bergen; bereikbaar 
vanaf  NS Alkmaar met  bus 6 om 08.04 uur naar 
Bergen 

 
Afstand:  12-15 km    

 
Starttijd:  8.30 uur vanaf de Parkeerplaats tegenover Duinvermaak 
 
Informatie:   Adm. Sportwandelschool, Van Beijerenstraat 60, 1623 JG Hoorn; tel.: 

0229-23 94 47 of 06-55937535  ;  E-mail:  administratie@sportwandelschool.nl   
Website:    www.sportwandelschool.nl   

 

Inschrijfprijs: € 3,50 voor uw 1
e
 wandeling. Later volgt lidmaatschap bij de Sportwan-

delschool. Deze wandeling gaat onder begeleiding.  

 
 

 

 

 



 

Dagelijks vanaf 5 januari t/m 18 december 2015 
 

DUIN & KUSTWANDELING ‘DE EGMONDEN’, EGMOND AAN ZEE 
  Stichting Sportwandelschool ‘Hoorn, West-Friesland’  

 
Start:   Sportcafé Egmond in Sporthal ‘De Watertoren’ , Watertorenweg 36, 1931 BA 

Egmond aan Zee. Te bereiken met bus 165 vanaf Alkmaar-NS 

 
Afstanden:  10, 15, 20, 25 en 35 km 

 
Starttijd: Sportcafé Egmond is geopend vanaf 09.00 uur en sluit om 17.00 uur 
   

en 
  

‘DE SCHOORLSE DUINEN’, SCHOORL 
  Stichting Sportwandelschool ‘Hoorn, West-Friesland’  

 

Start:   Café restaurant de Viersprong, Laan-

weg 1, 1871 BH Schoorl; bereikbaar met bus 
151 vanaf NS-station Alkmaar  

 
Afstanden:   10, 15, 20, 25 en 35 km 

 
Starttijd: Café restaurant de Viersprong is 

geopend vanaf 9.00 uur en sluit om 20.00 uur 
 

Informatie:    Adm. Sportwandelschool, Van 

Beijerenstraat 60, 1623 JG Hoorn;  
tel.: 0229-23 94 47 of 06-55 93 75 35; E-mail: administratie@sportwandelschool.nl   
Website:  www.sportwandelschool.nl   
 
Inschrijfprijs:   € 3,50 voor de route beschrijving en toegangskaart PWN gebied. 
 
Bijzonderheden: Beschreven parcours; Ongeschikt voor rolstoelgebruikers; Geschikt 

voor Nordic Walkers. 
 
 

 
Datum Vierdaagse wijzigen in: 14 t/m 17 juli 2015 

 

 


