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Massage bij Nel Jonk
Heeft u door het vele wandelen last gekregen van: voeten, kuiten, bovenbenen, bilspieren, rug, nek,
schouders of armen, laat u dan heerlijk holistisch masseren door Nel Jonk.
Ik kom bij u langs, of we maken een afspraak bij mij thuis. U loopt dan spoedig weer pijnloos en
soepel in het rond.
Graag maak ik een afspraak met u.
Nel Jonk
06 365 40 679
neljonk@aol.nl
2

Van de Voorzitter
Beste wandelaars,

Hierbij de nieuwsbrief voor het derde kwartaal.
Het is alweer 15 jaar geleden dat de Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland is
opgericht. Officieel, dus bij een Notaris.
Martha van Almeloo en uw voorzitter hebben eerst in februari 1998, een opleiding
gevolgd om het certificaat trainer Sportief Wandelen te behalen. Wanneer je een
vooropleiding/diploma in een bepaalde sporttak had mocht je meedoen. Martha met haar
achtergrond als Zwemlerares en ik als CIOS’ er werden toegelaten.
Een hele leuke en leerzame cursus. We zagen het wel zitten. Echter één van de
opleiders vertelde “en passant” even, dat er met Sportief Wandelen geen droog brood
te verdienen was en je het niet voor een “living” zou moeten doen.
Daar dacht ik destijds toch anders over……………
Om ons 15 jarig bestaan te vieren wordt er op zaterdag 28 september een wandeling
met een gezellig samen zijn georganiseerd. Waar is nog een verassing. Houd dus de
datum vrij voor dit Jubileum.
Za 28-09 09.30 uur. Jubileum wandeling - Met een Receptie 15 jarig bestaan.

De wintersport 2014.
De Wintersport gaat dit jaar weer naar de Dolomieten in Italie. Voor de
tweede en laatste keer naar dit gebied.
We weten nu dat dit wintersportgebied een van de mooiste en rustigste
winterwandel- en langlaufgebied is. En er zijn nog plekjes genoeg over
waar we niet zijn geweest. Ook de heen- en terugreis valt mee.
Vorig jaar waren we op zaterdagmorgen om 11.00 uur in de Dolomieten.
Ik hoop dat u voor 30 oktober besluit om mee te gaan. Tot die tijd hebben
we een optie op een driesterren Hotel.

Jan Tonneman
en je weet

“ Wandel je Fit - Wandel met Pit !!! ”
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Heuvelland Vierdaagse 2013.
Hallo Hallo,
Wij gaan weer naar Valkenburg en lekker wandelen in de omgeving van Berg en
Terblijt. Waar de start is in Café het Vöske aan de Grotestraat 8.
Ook zin om mee te gaan?
Geef je dan snel op bij mij 06 - 531 569 99 i.v.m. hotelreservering!
We kunnen weer overnachten in Hotel Hulsman, De Guascostraat 16 6301CT in
Valkenburg. Kosten voor de 4 dagen zijn incl. ontbijt en diner € 239,00 p/p
Tel. Nummer van het hotel is 043 6012326.
We worden daar woensdag 7 augustus verwacht voor het warm eten van 18.00 uur.
Heeft u eetgewoontes die afwijken van het “normale” geef dat dan tijdig door aan mij.
We vertrekken om 13.00 uur gezamenlijk uit Lutjebroek.
We hebben besloten dat we zondagavond weer thuis zijn, dus er is niet geboekt voor
1 nacht extra (€ 50,00 p.p. extra).
Vriendelijke groet,
Theo Peerdeman
06-531.56.999

Hoorn (1)
Trainingsgroep Rita Haring en Tiny Schneiders.
Vanaf 1 juli t/m augustus is de verzamellocatie in het Julianapark veranderd.
Voor de dinsdag- en de donderdagmorgen groep olv. Rita Haring en Tiny Schneiders
is het verzamelpunt de Watersportvereniging Hoorn. Dit is gelegen naast de Hollandia
voetbalvelden.
Er is gelegenheid om de fiets te parkeren en nog even voor het wandelen naar het
toillet te gaan. De auto kunt u blijven parkeren op de grote parkeerplaats aan de
Nieuwe Wal 2.
De training start om 09.00 uur vanaf de kantine van de watersportvereniging (oude
Jachthaven).

Hoorn (2)
Trainingsgroep Martha
De trainingsgroep van Martha van Almeloo start niet meer op dinsdagmorgen maar op
maandagmorgen (en de donderdagmorgen).
Verzamelen in de maanden juli en augustus bij de Hema en vanaf 5 augustus bij
wijkcentrum het Slot aan de van Beijerenstraat.
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43e Rondje Texel
Eén Dag

op zaterdag 14 september
10,5km - 21 km - 42 km - 60 km

Den Hoorn
De boottocht brengt je al helemaal in een vakantiestemming. U start vanaf de boot
aan een uniek wandelevenement. Noordhollanders gaan graag naar Texel. Krijsende
zeemeeuwen al surfend op de wind pikken handig het door toeristen opgegooide
brood uit de lucht.
Het gaat over het 43e wandelrondje Texel. En de 6e Wandelmarathon van Texel.
Wandelrondjes om en op Texel over dijken, stranden en bossen. Honderd
deelnemers wandelen de 60 km. Honderdvijftig de 42 km en tegen de driehonderd
deelnemers wandelen de 21 km . Ongeveer 100 komen voor de 10.5 km. ’s Ochtends
vroeg op en ’s avonds weer in je eigen bedje. Of een weekendje weg kan ook.
Via de websites www.wandelrondjetexel.nl en de www.wandelmarathontexel.nl
Kunt u zich aanmelden en is meer informatie op te zoeken.
Het blijft zeker de moeite waard de boot te nemen naar Texel en een prestatie neer te
zetten die in uw geheugen een speciale plaats zal blijven innemen, want Texel blijft
boeien en heeft iets bijzonders. Het is niet uit te leggen, je moet het ervaren en
voelen. Het Wandelevenement is een uitgelezen mogelijkheid om op één dag Texel
te ronden.
Bij het rondje Texel van 60 km, moet er met een snelheid van minimaal 5,5 km/h tot
een maximum van 7.5 km/h worden gewandeld. Bij de Stempelposten is Rode
Kruispersoneel aanwezig. Onderweg wordt er voldoende water fruit en koeken
uitgedeeld. Bagage kan men kwijt in de bagageauto, welke bij de controleposten
aanwezig zal zijn.
De routebeschrijving krijgt u bij de start. Er staan belangrijke en nuttige aanwijzingen
op. Voorinschrijving geschiedt via www.inschrijven.nl.
Wij hopen op uw komst
Namens de organisatoren van het evenement: Ab barsingerhorn, Marjan en Hans de
Weerd, Ko de Groot en diverse vrijwilligers.

Foto’s zijn van de start “Wandelrondje Texel” 06.50 uur
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Wandelagenda: Juli – Augustus - September
Elke Zaterdag in de Bossen van Bergen en Schoorl. Wekelijkse Lange Zaterdag
Wandel Training Sportief Wandelen. Van 08.30 uur tot 12.30 uur. Koffie onderweg.
Verzamelen om 08.30 uur bij Duinvermaak Breelaan 132, Bergen.
Vertrek bij Mc Donalds om 7.45 uur in Hoorn
Za 10-08 Lekker uitwaaien op Texel.
Verzamelen op de Veerboot TESO in Den Helder van 09.30 uur.
Vertrek uit Hoorn: P. Mc Donalds om 8.15 uur. Route: Boot – De slufter.
Tussen de 21-22 km. Met de Bus terug naar de Boot.
Do 05-09 Lange wandeling met Tiny in Hoorn e.o.
Verzamelen voor het station om 08.45 uur. Tel: Tiny 0229-231739
Za 14-09 Wandelmarathon Texel / Wandelrondje Texel. 10,5 – 21 – 42 – 60 km.
www.wandelrondjetexel.nl of www.wandelmarathontexel.nl
De eerste bootovertocht gaat om 06.30 uur. De start van de 60 km is op de
eerste Boot. Vanaf treinstation Den Helder is het 11 minuten wandelen naar
de Boot voor de bootovertocht naar Texel.
De start van de 21 km is tot 10.30 uur en de 10 km is tot 12.00 uur. De Boot
gaat ieder uur. 06.30 uur - 07.30 uur - 8.30 uur etc. etc.
Za 28-09 15 jarig Jubileum wandeling
Receptie 15 jarig bestaan van uw Sportwandelschool.
Nadere informatie volgt nog.
Zo 06-10 Wandelmarathon Streekbos
10,5 – 21 – 42 km. www.wandelmarathonstreekbos.nl
Vanaf treinstation Bovenkarspel Flora halte is het 12 minuten wandelen
naar de startlocatie Streekbos Paviljoen “IJgenweis”.
Di
Wo
Do
Vr
Za

15-10
16-10
17-10
18-10
19-10

Herfst5daagse.nl start de Goudvis in St. Maartenszee.
Herfst5daagse.nl start Dorpshuis de Blinkerd in Schoorl.
Herfst5daagse.nl start Il Primo (ski club) in Bergen Binnen.
Herfst5daagse.nl start Sportcafé de Watertoren in Egmond aan Zee.
Herfst5daagse.nl start Johanna’s Hof in Castricum.

Do 17-10 Lange wandeling met Tiny in Hoorn e.o.
Verzamelen voor het station om 08.45 uur. Tel: Tiny 0229-231739
Houd uw e-mail in de gaten of deze wandeling doorgaat.
Za 26-10 Herfstwandeling “de Egmonden” start vanuit Sportcafé in de
Zo 27-10 Sporthal de Watertoren, watertorenweg 37 Egmond aan Zee.
10 km, 15 km, 20 km, 25 km en 35 km door de Natuurreservaten.
meer informatie op www.sportwandelschool.nl
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Zo 03-11 7e Wandelmarathon van Wieringen. Leden hebben korting.
De 42km start tussen 07.00 – 08.30 uur. 21km tussen 08.00 – 10.00 uur.
De 10,5km start tussen 8.00 uur en 11.00 uur. De start is vanuit
restaurant de Basalt in de haven van Den Oever of vanuit rest. ’t Plein in
Hippolytushoef. Er is hier gratis en genoeg parkeerruimte.
Zo 22-12 Kerst Brunch in Bergen + Vossenjacht
Dit jaar is weer gekozen voor een restaurant in Bergen Binnen.
De wandeling + vossenjacht vindt plaats in het lage Eikenbos in Bergen.
Do 26-12 2e Kerstdag - Midwinterhoornwandeling in het Streekbos
Vrij 27-12 Diverse Oliebollen Wandelingen in A’dam, Hoorn, Streekbos en elders.
Meer nieuws in de volgende nieuwsbrief.
Za 04-01 Nieuwjaarswandeltochten Schoorlse Duinen met Nieuwjaarsreceptie.
Zo 05-01 Nieuwjaarswandeltochten starten in restaurant de Viersprong in Schoorl.

2013
Zaterdag 14 september
Zaterdag 14 september

www.wandelrondjetexel.nl
www.wandelmarathontexel.nl

60 km
10.5 km, 21 km, 42 km.

Zondag

www.wandelmarathonstreekbos.nl

10.5 km, 21 km, 42 km.

Dinsdag 15 oktober
Woensdag 16 oktober
Donderdag 17 oktober
Vrijdag
18 oktober
Zaterdag 19 oktober

www.herfst5daagse.nl
Noordzee Kustgebied
Start 25 km tussen 09.30 - 10.30 uur
Start 15 km tussen 10.30 - 11.30 uur
Start 7,5km tussen 11.00 - 12.00 uur

Rest. “de Goudvis” St. Maartenszee
Dorpscentrum de Blinkerd in Schoorl
Skivereniging Il Primo Bergen-Binnen
de Watertoren - Egmond aan Zee
St. Johanna’s Hof - Castricum

Zaterdag 26 oktober
Zondag 27 oktober

Herfstwandeling “de Egmonden”
Herfstwandeling “de Egmonden”

10 km, 15 km, 20 km, 25 km
Bus 165. Sportcafé Watertoren

Zondag 3 november

www.wandelmarathonwieringen.nl

10.5 km, 21 km, 42 km.

06 oktober

Donderdag 26 dec. www. midwinterhoornwandelingstreekbos.nl

6 km - 12 km - 20 km Bovenkarspel

Bent u van provider veranderd en heeft u een nieuw e-mail adres, geef dit door
aan de Sportwandelschool. info@sportwandelschool.nl

Info per E-MAIL
Voor belangstellenden is er de mogelijkheid om de nieuwsbrief via een link
te bekijken en eventueel te downloaden. Men ontvangt dan de nieuwsbrief
eerder, in kleur en het bespaard papier en de natuur.
Link: http://www.nordicwalkingschool.nl/p/algemeen/nieuwsbrief
Lukt dit niet geef dan uw e-mailadres door aan: info@sportwandelschool.nl
Dan krijgt u de nieuwsbrief per e-mail toegestuurd.
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10 daagse Wintersport 2014

Van 21 februari t/m 2 Maart

1154 mtr boven de Zeespiegel In de regio SUD TIROL
(Vertrek op Vrijdag. Thuis op zondagmorgen)
Bestemming:

Hoch Pustertal in Sud Tirol in de Dolomieten

Accommodatie:

Hotel Rose (3 sterren Hotel)
Hans-Wassermann-Straße 10, IT-39039 Niederdorf/Villa Bassa
Hochpustertal · Dolomieten · Südtirol · Italië
Tel: 0039 0474 745 121 · Website: http://www.hotelrose.bz.it/de/

Prijs: € 595,-

Op basis van logies en half pension
Kamer met douche/wc, Sat-TV en Radio
Ontbijt en een 3-gangen diner. (Eten is voortreffelijk.)
€ 70,- Voor de 1-persoonskamer. (Er zijn 10 kamers voorradig)
De heen- en terugreis en dagelijkse transfers. Bus gaat mee.
Extra ontbijt bij aankomst en een extra dîner voor vertrek.
De RegioBus en Trein zijn niet ingegrepen.
Dus voor ieder die gaan wandelen, nordicken en langlaufen.
Prijs voor Trein & Bus. Bij de skipas een bijbetaling van € 6,= euro.
Voor de langlaufpas: totaal 26 euro voor trein, bus en langlaufpas.
Op vrijdagavond 21 februari vertrekt u per Royal Class Touringcar.
18.00 uur: P. IJsbaan/Sporthal de Sluis, Sluisweg 1, Hoogkarspel
18.15 uur: Voorkant NS-station Centrum Hoorn, bij de Visboer.
19.00 uur: Olympisch Stadion Amsterdam
20.00 uur: Maasbergen

Meerprijs:
Inclusief:
Exclusief:
Regiovervoer
Heenreis:

Aankomst: Op zaterdagmorgen tussen 10.00 – 11.00 uur komen wij aan in ons Hotel in
Niederdorf Villa Bassa, waar we eerst een lasagna eten en daarna de kamers inrichten.
’s Middags gaan we de lange latten huren en de omgeving verkennen.
Terugreis
Op zaterdagavond 1 maart (na de warme maaltijd om 17.00 uur, stappen we om ongeveer
18.00 uur in de bus en zijn op zondag tussen 10.00-12.00 uur weer terug in Nederland. Op de
vertrekdag zijn er geen transfers met de touringcar mogelijk. Dit in verband met de
rijtijdenwet, waaraan de chauffeur zich dient te houden.
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Hotel Rose (drie sterren)
www.hotelrose.bz.it/de
Heenreis:
Op vrijdagavond 21 februari vertrekt u per Royal Class Touringcar.
18.00 uur: P. IJsbaan/Sporthal de Sluis, Sluisweg 1, Hoogkarspel.
18.15 uur: Voorkant NS-station Centrum Hoorn, bij de Visboer.
19.00 uur: Olympisch Stadion Amsterdam
20.30 uur: Maasbergen
Begeleiding
Tijdens deze reis wordt u begeleidt door Lucie & Cor (Nordic Walking), Paul (Wandelen), Menno
(begeleider Langlaufen) en Kees & Natascha (Skiën).
Programma
Iedere dag wordt er een programma samengesteld. Zoveel mogelijk gericht naar de individuele
wensen van de groepsleden. Winterwandelen, Nordic Walking, Langlaufen, en Skiën zijn de
dagelijkse mogelijkheden. Niets moet alles mag……
Bij veel sneeuwval wordt er 1x Sneeuwschoenwandelen in het programma ingepast.
Wandelen & Nordic walking
Er zijn goed onderhouden aangestampte sneeuwwandelpaden, waar met normale
sportwandelschoenen op wordt gewandeld. Tip: De Sportwandelschool heeft Yack-Tracks mee
(€ 20,00 per paar) voor onder de schoenen tegen het uitglijden. De meeste hebben ze al.
Langlaufen
In en rondom Niederdorf in het Hochpustertal zijn prima onderhouden langlaufloipes. Er ligt een
netwerk van meer dan 180 km. Voor iedere dag is wel een andere route. Er zijn twee technieken de
klassieke langlauftechniek en de Langlauf schaatstechniek. De beweging van het langlaufen is snel
geleerd. Op zaterdagmiddag even zelf oefenen en dan zondagmorgen op langlaufles in Toblach.
Skiën
Voor de skiërs onder ons zijn er ook voldoende mogelijkheden om aan hun trekken te komen. De
Dolomieten hebben diverse mooie Skipistes. Met de trein en de Skibus stap je uit bij de ski-lift. Het
is absoluut noodzakelijk om al enige jaren ski-ervaring te hebben om deel te nemen aan de door
ons begeleide skitochten. Er wordt geen skiles gegeven. Beginnende skiërs kunnen op les.
Wellness
Zin om eens lekker te ontspannen in de Sauna met een welverdiende massage en een
heerlijke beautybehandeling? Je voelt je als herboren. Naast de wandelingen in de frisse
natuur en lekker dineren maakt deze wellness, jouw wintersportvakantie in de Dolomieten
compleet!
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Aanmeld Formulier – Wintersport

(volledig invullen en keuze aangeven)

Villa Bassa / Niederdorf in Sud-Tirol
Periode: 21 Februari t/m 2 Maart 2014
Naam 1e deelnemer…………………………….................Voornaam………..……...……………
Geb. datum………………..M./V E-Mail…………………..……...................…….....……..……
Adres ………..………………………. Postcode……………Woonplaats…..…..…..………..……
Tel privé………………………………..… mobiel 06-………………………..……..…………….
Telefoon thuisblijvers:………………….……e-mail:……………...….………….….……..………
Opstapplaats in: 0 Hoogkarspel

0 Hoorn

0 Amsterdam

0 anders: ……..……….…..

Naam 2e deelnemer…………………………….....................Voornaam…………….……………
Geb. datum………………..M./V

E-mail…………………..……..............……………..……

Adres ………………………………….Postcode………………Woonplaats……….….……..……
Tel privé………………………………

mobiel 06-…………….……..…….…….…………….

Telefoon thuisblijvers:………………….……e-mail:……………...……………...………..………
Opstapplaats in: 0 Hoogkarspel

0 Hoorn

0 Amsterdam

0 anders: ………..…….…..

Keuze aankruisen voor kamerindeling:
0 2 persoonskamer € 595,00 per persoon samen met………………..………….…...
0 1 persoonskamer voor één persoon, toeslag € 70,=
0 vegetarisch
Als groep skimateriaal bestellen is goedkoper. Ter plekke wordt het materiaal op de 1e dag
opgehaald. Richtprijs voor ski materiaal: Langlauf-set € 55,- p. week. Ski-set ± € 100,De organisatie, gaat er vanuit, dat iedere deelnemer een reis- met ongevallendekking en bagageverzekering en een annuleringsverzekering heeft afgesloten.
De organisatie zal bij annulering van een deelnemer om wat voor reden dan ook, niet overgaan
tot terugbetaling van de reissom.
Hiervoor dient u zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
Plaats: ….…………………..................Datum: ……-……-…….
Naam van ondergetekende...........................................Handtekening…
Ondertekenen en opsturen naar:

Stichting Sportwandelschool H/W, van Beijerenstraat 60, 1623 JG HOORN
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Tips voor de wandelaars voor, tijdens en na het wandelen
Tip 1
Drink tijdens het wandelen regelmatig, ieder kwartier enkele flinke slokken. Wandelaars kunnen niet
snel te veel drinken. Als je gaat drinken als je dorst hebt , ben je te laat. Kijk voor de tocht hoeveel
rustplaatsen er onderweg zijn en waar je drinken kunt krijgen.
Tip 2
Kies voor en tijdens het wandelen voor een dorstlesser met een percentage koolhydraten van zes
procent of lager. Energiedranken bevatten meer dan acht procent koolhydraten en zijn minder
geschikt tijdens het sporten. Kijk op het etiket!!
Of maak je eigen sportdrank met speciaal daarvoor in water oplosbare poeders. Zo bepaal je zelf
de concentratie koolhydraten en dus de snelheid waarmee je lichaam de drank opneemt.
Tip 3
Drink na de wandeltocht meteen wat.
Eet binnen twee uur na de inspanning een koolhydraatrijke maaltijd.
Neem binnen een half uur koolhydraten in combinatie met eiwitten, bijvoorbeeld een schaaltje
vruchtenyoghurt of een boterham met jam en een glas melk (karnemelk)
Piet van der Meijde

Wouter Lucier & Jaap Teitsma

Deelnemers a/d winterserie deel 2 - Begin de Lente wandeling

Lucie en Rob Kooij.
Opa en Oma Kooij zijn in 1 jaar blij verrast van 3 kleinkinderen.
1.
2.
3.

Op 25 november 2012 van hun 1e kleinkind, Joep. (een jongen)
Op 11 december 2012 van hun 2e kleinkind, Charlotte (een meisje)
Op 3 juni 2013 weer van een jongen, Kian genaamd.

Gefeliciteerd !!!
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Herfst Wandel 5 Daagse
Puur natuur - Iedere dag kunt u zich inschrijven
Van dinsdag 15 oktober t/m zaterdag 19 oktober
Korting voor leden

Deze Wandel5daagse is een evenement, waarbij de deelnemer zelf bepaalt welke dagen
hij/zij wil wandelen. De organisatie biedt de mogelijkheid om per dag in te schrijven.
De Herfstwandel 5-daagse is een aanéénschakeling van vijf zorgvuldig uitgekozen
herfstwandelingen. De sfeer die deze meerdaagse uitstraalt is er één van éénvoud,
avontuur en groen. Met afwisselende landschappen van de Kuststreek van N-H, is de
Herfstwandel5daagse uniek en bedoeld voor mensen die graag in de natuur zijn, er
ontspanning vinden en van wandelen houden.

Drie afstanden
Er zijn drie wandelroutes uitgezet. De 7 km, 15 km en 25 km afstand. Gedurende 5 dagen
wordt er op verschillende zachte ondergronden gewandeld, voor de nordic walker een
waar paradijs om zonder rubberen doppen het nordic walking te beoefenen.

Routes
De routes gaan door de natuur, door drie grote natuurgebieden, zoals het waterwingebied
van de PWN, het Noordhollands natuurreservaat van Staatbos- beheer, en langs het
Zwanenwater. De routes zijn zeer afwisselend en voeren u door bos, over stukjes strand,
door de duinen, langs vennen en meren, maar ook over de Hondsbossche Zeewering
tussen Camperduin en Petten. Oerhollandser kan het toch niet. Ook de bewoonde wereld
is mooi tijdens uw wandeling, want u komt door bijna alle leuke kustdorpen, die
Noordholland rijk is. Wijk a Zee, Castricum- en Bakkum a Zee, Egmond- en Bergen a Zee,
Bergen, Schoorl, Camperduin, Petten, St.Maartensvlotbrug en Julianadorp. Redenen
genoeg om mee te doen.

Vijf verschillende startplaatsen.
U wandelt elke dag in een ander natuurgebied langs de Noordzee. Dinsdag start u in
St Maartens Zee, woensdag in Schoorl, donderdag in Bergen, vrijdag in Egmond aan
Zee en zaterdag vanuit Castricum aan Zee. Ten opzichte van voorgaande jaren is de
volgorde van de startlocatie omgekeerd.
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Starttijden
De 25 km. start om 09.30 uur, de 15 km om 10.00 uur en de 7,5 km mogen van start
gaan tussen 10.30 en 12.00 uur.
Kosten
De kosten zijn voor leden van de Stichting Sportwandelschool € 5,00 per dag.
Voor niet leden zijn de kosten: € 32,50 p.p. voor deelname 5 dagen
€ 30,00 p.p. voor deelname 4 dagen. € 22,50 p.p. voor deelname 3 dagen
€ 15,00 p.p. voor deelname 2 dagen. € 7,50 p.p. voor deelname 1 dag
Aanmelden kan online via de website www.herfst5daagse.nl of per telefoon 0229239447. Leden schrijven zich ter plekke in voor 5 euro per dag.

Speciaal voor de Herfst5daagse komt er
tussen 12.00 en 14.00 uur op de 3e dag
van de Herfst5daagse een Schaapsherder
met haar kudde schapen naar
de Schoorlse Heide.
Alle drie de routes komen daar langs.
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7e Wandelmarathon van Wieringen
Meedoen op zondag 3 november
Hippolytushoef – Den Oever. 42 km ; 21 km ; 10,5 km. Leden hebben korting
Weidse uitzichten over de waddenzee en land van het voormalige en toekomstig
Eiland Wieringen. Puur genieten......
Op zondag 3 november organiseert de Stichting Sportwandelschool een
wandelmarathon op het voormalige Eiland WIERINGEN.
De organisatie richt zich op deelnemers, die de 42 km, de 21 km,
dan wel de 10,5 km willen wandelen. Voor iedereen wat wils.
De wandeltochten starten vanuit restaurant de Basalt Haventerrein 6, 1779 GS in
Den Oever en vanuit restaurant ’t Plein in Hippolytushoef.
Er is hier gratis en genoeg parkeerruimte. De routes lopen langs de Waddenzee
gaan door kleine natuurgebieden, maar ook door de dorpen van het voormalige
eiland Wieringen.
De 42 km start tussen 07.00 – 08.00 uur. De 21 km tussen 08.00 – 10.00 uur.
Tussen 8.00 uur en 11.00 uur is het mogelijk van start te gaan voor de 10,5 km.
Voor alle deelnemers die de tocht volbrengen, ligt er een medaille klaar.
Kijk voor meer informatie op www.wandelmarathonwieringen.nl
Leden van de Sportwandelschool schrijven zich ter plekke in voor 5 euro.
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LIDMAATSCHAP KNBLO en NWB.
Voor slechts € 12.50 lid bij 2 wandelbonden NWB en de KNBLO
Voor 2014 biedt de sportwandelschool u de mogelijkheid om voor slechts € 12,50
het lidmaatschap aan te vragen van de beide Landelijke Wandelbonden.
Wanneer u deelneemt aan wandeltochten van de beide wandelbonden verdient u
snel de € 12,50 terug, want u krijgt korting op de wandeltochten en bij diverse
(sport)winkels. Tevens krijgt u diverse overzichten van de landelijke wandeltochten en
de prachtige wandelgidsen van de NWB en KNBLO.
Wanneer u lid wilt worden van de beide wandelbonden, vul dan het aanmeldformulier
in en geef dit aan uw begeleider of stuur het op naar de Sportwandelschool, van
Beijerenstraat 60, 1622 JG in Hoorn.
Ook wanneer u vorig jaar al gebruik heeft gemaakt van deze aanbieding vult u dit
formulier weer in. Het bedrag wordt automatisch weer afgeschreven.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AANMELDINGSFORMULIER

NWB-KNBLO

(invullen aub)

☻

Ja, ik wil gebruik maken van de mogelijkheid om lid te worden voor 2014
van de landelijke wandelbonden K.N.B.L.O en N.W.B. voor slechts € 12,50.

☻

Ja, ik machtig hierbij de Stichting Sportwandelschool Hoorn/Westfriesland
éénmalig, om € 12,50 van mijn rekeningnummer: .............................................
af te schrijven. (uw rek.nr. invullen a.u.b.)

Naam : .……………………………………………….……………… M / V ...............
Geb. datum : ……………..............................................................................…..……
Adres : ………………………………………………………….…..………............…….
Postcode : .................................Woonplaats…………………………................…….
Telefoonnummer: ………………………...............……………………………….…….
E-mail adres : ..........................................................................................................
Lidnummr KNBLO: ...................................................................................................
Lidnummer N(H)WB: ................................................................................................

Bent u geen lid dan geen nummer invullen a.u.b.
Inleveren bij je begeleider/ster of opsturen naar:
de Sportwandelschool, van Beijerenstraat 60, 1623 JG in Hoorn
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Kerstbrunch
weer in Bergen
Wat vind u ervan?
Gaan we allemaal weer naar de Kerst-Brunch?
Lage eiken bos in Bergen
Organisatorisch is het bos van Bergen ideaal om wat
gekkigheid te organiseren. Weer met een vossenjacht
met verkleedpartij? Toverdozen, Hekserijen en zoal…
Ieder jaar organiseert de Sportwandelschool een brunch
voor de leden (met familie) van de Sportwandelschool.
Afgelopen jaren zijn we in Bergen, Castricum en het
Streekbos geweest.

Verslag

Groene Bus Wisselwandeling (met Tiny Scheiders)
Op donderdag 6 juni hebben wij met zijn dertienen
een heel mooie groene wisselwandeling vanaf
Medemblik gemaakt. We gingen met de bus naar het
eindpunt van de Stoomtram, waar de start van de
rondwandeling is. Na een korte wandeling besloten
we eerst koffie te drinken en op het terras van de
eerste mooie zomerdag te genieten.
Daarna liepen we de rest van de 14 km.
De tocht was heel afwisselend, langs het
IJsselmeer, via een smal paadje door struikgewas,
langs een grasdijk vol met prachtige bloemen en
door groenwallen, door het dorpje Onderdijk en
een stukje door Medemblik. Onderweg hebben we
gepicknickt in het pas gemaaide gras en we waren
precies op tijd voor de bus terug.
Het was een erg gezellige dag en voor herhaling
vatbaar.
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In het weekend van 26 op 27 oktober 2013
gaat de klok weer een uur terug!

Winter startlokatie wandelaars maandagavond Hoorn
Met ingang van 23 september 2013 is de startlocatie voor de maandagavondgroep
SW gewijzigd. Verzamelen is voor restaurant de Keizerskroon.

Winterstartlokatie Nordic Walkers dinsdagavond Hoorn
Vanaf dinsdag 24 september gaan de Nordic Walkers, van start vanaf Deen in de
Kersenboogerd, Stan Kentonhof 88.

Winterstartlokatie wandelaars woensdagavond Hoorn
Vanaf woensdag 25 september gaat de training starten bij de Keizerskroon.

Winterstartlokatie wandelaars Bovenkarspel
De avondtrainingen ( maandagavond, woensdagavond en vrijdagavond), die des
zomers in het Streekbos worden gehouden starten m.i.v. maandag 09 september
2013 weer bij het fietsenhok op de P. naast de Kartbaan aan de Industrieweg.

Winterstartlokatie Nordic Walkers Petten
De zaterdagtrainingen in Petten worden per 1 oktober verplaatst naar
St. Maartens Zee. Verzamelen op de (gratis) Parkeerplaats achter de Goudvis.
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Een blik in het wandelevenementen overzicht van 2014
datum

activiteit

Bijzonderheid

Zaterdag 4 Januari
Zondag 5 Januari

Winterwandeling Schoorl
“Nieuwjaarswandeling Schoorlse Duinen”

8,15,20,25,35 km. Start va. 08.00 uur
vanuit Café - Rest. de Viersprong

Zaterdag 8 Maart
Zondag 9 Maart

Winterwandeling Egmond aan Zee
“Begin de Lente Wandeling”

8,15,20,25,35 km. Start va. 08.00 uur
vanuit Sportcafé de Watertoren

Zaterdag 5 April
Zondag 6 April

Winterwandeling Bergen aan Zee
“Voorjaarswandeling Bergen aan Zee”

8,15,20,25,35 km. Start va. 08.00 uur
vanuit Café - Rest. de Zilte Zoen

Maandag 21 April

“EI” Wandeltocht op 2e Paasdag
Routes langs het EI

10,15,20 km. Start va. 09.00 uur
vanuit Café de Pont, Amsterdam

Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

www.wandel4daagsehaarlem.nl
10/15/20/25 km, 30/40/50 km
Start 06.00: 07.00 uur etc.
Finish

Start & Finish Sporthal Kennemer
Start & Finish Sporthal Kennemer
Start & Finish Sporthal Kennemer
Start & Finish Sporthal Kennemer

Zaterdag 7 Juni ?

“Opperdoezer wandelronde”
www.opperdoezerwandelronde.nl

5,10,15,20,25 km. Start va. 08.00 uur
vanuit De Torenschouw

Zondag 29 Juni
Startbureau:
Sporthal de Opperdam
in Volendam

Wandelrondje Waterland
10, 15, 20, 30, 40, 50 km
50 km start om 06.00 – 06.15 uur
40 km start om 07.00 – 07.15 uur
30 km start om 08.00 – 08.15 uur
www.wandelrondjewaterland.nl

“De Laatste Training” is in Waterland
www.sportwandelschool.nl
20 km start om 08.30 – 10.30 uur
15 km start om 09.00 – 10.30 uur
10 km start om 09.00 – 12.00 uur
Sluiting bureau
– 17.00 uur

29 Mei
30 Mei
31 Mei
01 Juni

Zaterdag 13 September Wandelrondje Texel 60 km
Wandeltochten op Texel
45, 30, 25, 15, 10 km
60 km start om 06.30 uur + vanaf de Boot
45 km start om 07.00 uur vanuit de Teso
30 km start om 07.15 uur vanuit de Teso
25 km start om 07.30 uur vanuit de Teso

www.wandelrondjetexel.nl
15 km start om 08.00 – 12.00 uur
10 km start om 08.00 – 12.00 uur
start uit het wachtlokaal van de Teso
sluiting finishbureau 17.00 uur
sluiting finishbureau 60km 20.30 uur

Di: 14 t/m. Za: 18 okt.
Dinsdag 14 oktober
Woensdag 15 oktober
Donderdag 16 oktober
Vrijdag 17 oktober
Zaterdag 18 oktober

Herfst5daagse in het Noordzee Kustgebied
Start 25 km tussen 09.30 - 10.30 uur
Start 15 km tussen 10.30 - 11.30 uur
Start 7,5 km tussen 11.00 - 12.00 uur
sluiting finishbureau 17.00 uur

www.herfst5daagse.nl
Rest. “de Goudvis” - St. Maartenszee
Dorpscentrum de Blinkerd - Schoorl
Ski club Il Primo - Bergen Binnen
de Watertoren - Egmond aan Zee
St. Johanna’s hof - Castricum

Zondag 26 oktober

www.wandelmarathonwieringen.nl

10.5 km, 21 km, 42 km.

Zaterdag 1 november
Zondag 2 november

Herfstwandelingen “de Egmonden”
Herfstwandelingen “de Egmonden”

8,15,20,25,35 km. Start va. 08.00 uur
vanuit Sportcafé Watertoren

Vrijdag 26 dec. www.

midwinterhoornwandelingstreekbos.nl

6 km - 12 km - 20 km Bovenkarspel
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Advertentie:

Een echte aanrader
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Correspondentieadres:
Van Beyerenstraat 60 – 1623 JG Hoorn
Telefoon: 0229-239 447 - Mobiel:06-55 937 535
Bankrekening nr. P 80.68.849
t.n.v. Stichting Sportwandelschool Westfriesland/Hoorn
Website:
e-mail:

http://www.sportwandelschool.nl
http://www.nordicwalkingschool.nl
http://www.beweeg-mee.nl
administratie@sportwandelschool.nl

Contributie
Bij automatische incasso door
Stichting Sportwandelschool

Per maand

Normaal Met 5%
Tarief
korting
€ 16,= € 15,20

Bij zelf overmaken

Normaal
Tarief
€ 16,50

Met 5%
korting
€ 15,70

Per kwartaal € 45,=

€ 42,75

€ 46,50

€ 44,25

Per halfjaar

€ 88,=

€ 83,60

€ 91,=

€ 86,60

Per jaar

€ 174,=

€ 165,30

€ 180,=

€ 171,30

Ieder lid kan aan elke wekelijkse training deelnemen.
Bij een abonnement op het servicepakket van De Thuiszorg, krijgt u 5% korting op uw
lidmaatschapsbijdrage.
Kopij voor de volgende nieuwsbrief kunt u voor 21-09-2013 per e-mail opsturen naar
info@sportwandelschool.nl
20

