
Hallo Woensdagavondlopers, 

Woensdag 7 december starten we om 20.00 uur bij Jos 

Verslag van woensdag 30 november 2022 

We gingen van start bij Nico en Mariette aan de Muscaat, als je daar met de 

auto komt is het toch wel een smalle straat. 

Voor de deur stond een Jaguar geen dier maar een auto, we dachten is die soms 

van Nico maar dat was niet zo. 

10 Man was komen opdagen, 5 stokkers en 5 snelle mannen, allemaal in lange 

broek want zo richting Sinterklaas 

is de kou toch wel een beetje de baas. 

De maan scheen door de bomen al was hij dan wel niet zo groot, maar het gaf wel 

dat gevoel van dat belangrijke feest, 

ook wij zijn kind geweest. 

Sommigen van ons zijn bijna net zo oud als de Sint maar rijden geen paard 

en hebben geen baard 

maar kunnen wel genieten met hun kleinkinderen van de zwarte pieten. 

En daar gaat het om het is een kinderfeest, 

en dat brengt spanning en blijdschap zeker als je lief bent geweest. 

Wij gingen lopen buiten onder de maan en de sterren, ik had koude handen, Sjaak 

koude tenen 

en een beetje stijve benen, 

nog even planken in de speeltuin er waren toch geen kinderen want die waren al 

naar bed 

en hadden waarschijnlijk hun schoen gezet. 

De eerste lantarenpalen kwamen in beeld en dan weet je het wel, 

versnellingen een lantaarnpaal langzaam en de andere snel, 

maar het waren er veel dus aan het einde van de straat, 

werd er niet veel meer gepraat. 

Al hijgend de middenweg op en ja daar stonden ze ook, dus daar gingen we weer, 

iedereen deed zijn best met strakke gezichten en ook wel een lach, 

en daar waren we plotseling bij Hornbach. 

De Bovendijk werd het volgende doel ook veel verlichting dus we dachten daar 

gaan weer, 

maar nee het moest nu in ene keer. 

Weer hijgen en oh wat zal het volgende zijn, de van Luiklaan daar stonden we 

dan, 

en ja Paul had weer een plan, 



weet je wat we lopen naar het tunneltje van de Bloemenroute in een strak tempo, 

ja zij die dan zijn we er zo. 

Maar ik moet zeggen we gingen allemaal mee, en al was het even doorbijten en 

verstand op nul de tunnel in het vizier, 

nee om nou te zeggen met plezier 

maar hij kwam steeds dichterbij, eigenlijk was best te doen, 

ik voelde me een beetje Kampioen. 

Maar we moesten ook nog terug 

en liefst een beetje vlug. 

Dan heb je nog de Middenzweth en het fietspad langs de Lozerlaan 

dus toch nog een eind te gaan. 

Het was inmiddels al negen uur, de stokkers waren al lang thuis 

en volgde de voetbal op de buis. 

Nico ging af en toe al buiten kijken, 

en kon het niet begrijpen, 

zulke snelle jongens met hun strakke broeken en sommigen met prachtige 

verlichting, waarschijnlijk liepen ze in de verkeerde richting. 

Uiteindelijk waren we daar, 

de koffie was al heel lang klaar, 

maar gelukkig had Mariette een thermoskan, 

zij kent Paul al een beetje hij heeft soms een ander plan. 

Sinterklaas was wel geweest, 

wat de koekschaal was een groot feest. 

Grote brokken van speculaas en daar werd goed gebruik van gemaakt, 

ja na zowat 10 km was mijn prakkie van half 6 wel verteerd 

dus waren die brokken niet verkeerd. 

Maar Mariette had nog meer, echte pepernoten van de bakker en chocolade 

kruidnoten, 

het leek wel een vreetfestijn wat heb ik genoten. 

De voetbal was nog steeds bezig en het was spannend want wie mag er door, 

Nico had nog wat bier 

dus nog meer voetbalplezier. 

Rinus had een kookcursus gedaan want de nieuwe apparatuur in zijn keuken was 

zo modern, stomen, bakken alles is mogelijk maar toch moeilijker dan in een pan, 

de handleiding nog zo goed gelezen maar hij snapte er niks van. 

Bij Peter en Wilma kwam de 5e kijker alweer dus dat loopt gesmeerd, al was er 

wel een bij die vond de schuur mooi maar het huis verkeerd. 

Volgende week starten we bij Jos en Petra aan het Perenpad, ik heb het nu wel 



een beetje gehad. 

Groetjes van Jan Z, ik heb toch nog even mijn schoen gezet. 

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars, 

Zaterdag 10 december starten we om 10 uur bij Antoinette in Den Hoorn 

Verslag van zaterdag 3 december 2022 

Starten op het Perenpad is goed kijken bij welk huis we moeten zijn.... zo ook nu, 

de eerste gast die er arriveerde stalde haar fiets bij de buren in de tuin, wilde 

net haar fiets vastklinken aan de tuinstoelen aldaar totdat ze zag dat de 

volgende gasten die er arriveerden een huis verder uit ging stallen.  

Er waren veel wandelaarsters gekomen en niet alleen om te wandelen maar ook 

om de verjaardag van Petra mee te vieren.  

We zijn met 16 dames, 1 heer en hond vertrokken, en hebben in Wateringen 

gewandeld, stukje den Haag meegenomen maar ook Rijswijk geloof ik. 

Wat beter is blijven hangen is dat we ruim 5 km gelopen in een uur en dat we 

daarna (eindelijk) van de inmiddels beroemde plaatappeltaart van Petra konden 

smullen. We hebben hiervoor wel 'lang zal Petra leven' gezongen, niets voor niets 

natuurlijk ;-)). as Zaterdag gaan we weer een verjaardag vieren en dit keer de 

verjaardag van Antoinette aan Sionsland in Den Hoorn. 

Hallo Woensdagavondlopers, 

Woensdag 14 december starten we om 20.00 uur bij Paul 

Verslag van woensdag 7 december 2022 

Vandaag gingen we bij Jos en Petra van start, 5 hardlopers en 3 stokkers dus 

niet zo veel maar genoeg. In het begin een beetje koud, ja het is december maar 

na een minuut of 10 ging het wel weer. We deden weer de wekelijkse 

versnellingen richting de Zweth en daar ging het ook een beetje regenen dus dat 

was niet zo fijn. Paul gaf wat lichtpunten aan waar we heen moesten rennen en 

meestal is dat verder dan je denkt.  

We zagen onderweg dat de scheepswerf het voormalige restaurant was 

afgebroken, een plek met een beetje een negatieve ontwikkeling de laatste 

jaren, niks lukte hier, hopelijk voor de nieuwe eigenaar komt het nu goed. Maar 

wij gingen verder en de regen was gestopt dus hup naar Kwintsheul naar de 

houten brug. Versnellingen waren zo'n beetje klaar maar toch nog een naar het 

Gasstation aan de Bovendijk en daarna rustig naar het Perenpad.  



We kwamen samen met de stokkers aan en zaten al snel aan de koffie met 

heerlijke appeltaart met 2 bussen slagroom. Jos had de appels geschild en Petra 

de rest, hij was lekker. Er waren nog wel wat vragen over het datum prikken, 

deze keer werkte het niet zo goed, sommige hadden zich opgegeven voor het 

jaarlijkse etentje maar stonden er niet bij en Rene had het verstuurd maar het 

ging via Andre dus ja, 2 kapiteins werkt meestal niet maar ik denk dat het wel 

goed komt.  

Sjeek en Corne kwamen ook nog even gezellig langs, na wat uitleg over de 

stoomoven die Rinus heeft maar ook Jos waaruit blijkt dat het wat ervaring eist 

maar de smaak wel beter is kwam het gesprek over de knie. Corne heeft last van 

zijn knie en was naar de Bergman kliniek geweest en daar bleek dat het niet goed 

zat, hij kreeg voorlopig een spuit maar moet in de toekomst geopereerd worden, 

bij het gezin van Corne hebben de meeste gezinsleden last van hun knieën, wel 

jammer. Maar ze kunnen tegenwoordig wel veel om het te verbeteren, al blijft 

het moeilijk. Ja je ziet maar je lichaam is maar een machientje en erg vatbaar 

voor problemen, je moet een beetje geluk hebben, maar er zijn veel ergere 

dingen. Was vanavond ook vreemd dat er geen voetbal was, het 

wereldkampioenschap in Qatar schiet al weer op nog 8 deelnemers, maar gelukkig 

hebben we nog Oranjewinter met Johan Derksen waar zeker de Sinterklaas 

avond een groot succes was, alleen de dochter van Gerry Kneteman werd wel 

hard geraakt met een filmpje van haar (vriend) die in zijn Argentijnse shirt 

lekker bezig was, dat arme kind. Maar ja als je bij zo'n programma gaat zitten 

kan je alles verwachten.  

We hebben ook nog gezongen voor Jos die bijna jarig was of net geweest en dat 

kon de hele straat horen, heerlijk zo met zijn allen. Uiteindelijk kwam er toch 

weer bier en wijn tevoorschijn en dat maakte de avond extra gezellig.  

Corne vertelde nog over de VVD waar hij in het bestuur is getreden van de 

gemeente Westland, voorlopig als penningmeester daar weet hij wel raad mee, ik 

denk dat hij het vermogen van de kas wel kan vergroten door slimme beleggingen. 

Nou dit was het wel zo'n beetje, volgende week starten we bij Paul en Gerda in 

Kwintsheul, allemaal een fijn weekend en wees lief voor elkaar ook als het soms 

een beetje tegen zit. Groetjes van mij Jan Z. 

Hallo Woensdagavondlopers, 

Woensdag 21 december starten we om 20.00 uur bij Rinus 

Verslag van woensdag 14 december 2022 



Kwintsheul daar was de start bij onze leider Paul, 3 stokkers en 5 hardlopers 

hadden de kou getrotseerd en waren gekomen. Ja echt koud was het alleen dat 

stukje op de fiets naar Kwintsheul was verschrikkelijk met jas en trainingsbroek 

handschoenen had ik het nog koud. Toen jas uit trainingsbroek uit en naar buiten, 

nou het duurde heel lang voor dat ik het warm had, zeker mijn handen en bij 

Sjeek zijn voeten, het leken wel klompen zij hij. We gingen de driesprong op naar 

achteren daar waar in de toekomst gebouwd gaat worden, volgens Sjeek gaan ze 

eerdaags beginnen met het bouwklaar maken dus misschien volgend jaar de start, 

zal wel eind volgend jaar worden. Aan het eind rechts af naar het Slimpad weer 

terug naar Kwintsheul, ik zei nog tegen Hasso we gaan waarschijnlijk weer naar 

huis maar eenmaal in het dorp staken we de kerkstraat over naar de 

Langewateringkade met heel veel lantaarnpalen, nou dan weet je het wel. Maar 

aan het einde waren we allemaal lekker warm. De auto's op de bloemen route 

verblinden vaak je zicht en dat is vervelend. Vanaf het oude gemaal tot de 

rotonde van de Zwethlaan in een strak tempo. Daar passeerde een vrachtwagen 

met een ongelooflijke lange aanhanger vol met chrysanten stekjes van de firma 

dekker, volgens Rinus wel 200.000 stuks. Wij gingen verder naar de 

Vijverberglaan die ongeveer 1 km lang is, in strak tempo hebben we hem gelopen, 

je kon merken dat er veel zuurstof in de lucht zat want we konden allemaal mee, 

behalve Paul die zijn blaas begon op te spelen en moest halverwege afhaken voor 

een sanitaire stop. Eenmaal thuis snel de tv aan om voetbal te kijken en het was 

spannend, eerst koffie met grote koeken en omdat Paul de 16e jarig is werd er 

ook nog gezongen voor hem, en ja toen kwam de vraag wie wil er een biertje of 

een wijntje, de meeste deden mee, eigenlijk degene die niet meer werkte of vrij 

waren. De 16e gaat ook Andre onder het mes, een mes met tanden (zaag), heel 

veel sterkte Andre. Volgende week mogen we naar Rinus in Den Hoorn voor de 

laatste loop van het jaar want de andere week gaan we met zijn alle bowlen en 

eten. Groetjes van mij Jan Z en tot volgende week. 

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars, 

Zaterdag 24 december starten we om 10 uur bij Paul 

Zaterdag 17 december kwam het volgende bericht: 

Dames op grotere fietspaden is het te doen maar vele plekken op andere stukken 

bij ons achter en voor zijn spekglad, dus wil ik verder geen risico's laten lopen en 

verschuiven we alles naar volgende week. Fijn weekend allemaal en blijf heel 

Hallo Woensdagavondlopers, 

Woensdag 28 december gaan we gezellig bowlen 



Verslag van woensdag 21 december 2022 

Sjaak, Sjeek, Nico, Andre, Corne, Peet, Jan K, Rene, Jos, Hans die waren er niet, 

ziek, geblesseerd, operatie gehad, geen zin, moe, teveel alcohol, moeilijke vrouw 

enz dus de opkomst was laag bij Rinus. Maar wij waren er wel Paul, Jan Z, Hasso 

en Rinus natuurlijk, wij zullen ook wel een keer ziek, geblesseerd, operatie 

krijgen of geen zin of moe, teveel alcohol, moeilijke vrouw hebben wij niet, enz 

zijn maar vandaag niet, allemaal sterkte met wat jullie hebben of hadden het 

komt goed. Dus alleen hardlopers vandaag en dat moet kunnen voor een keer. 

We gingen de wijk uit richting de snelweg om even naar het carpool 

parkeerterrein te gaan, daar stonden Rinus zijn matties van de Geocaching voor 

hun wekelijkse meeting, nou een hele club stond gezellig in een bushokje te 

kletsen over hun ervaringen met het vinden van schatten, deze hobby van Rinus 

leeft echt aan de opkomst te zien. Even een praatje gemaakt, Paul zag weer een 

bekende natuurlijk en toen snel verder want we waren nog niet echt warm. Even 

later waren we alweer in Schipluiden, ja met zo'n klein clubje loop je toch sneller 

en het was best donker onderweg en je wilt toch ook niet achterblijven want je 

moest soms gissen waar je was. 

We deden geen versnellingen zo op het einde van het jaar dat komt in 2023 wel 

weer, we wilde ook niet te laat terug komen want er waren nu koeken in overvloed 

dus er moest gekaand worden anders zat Rinus ermee. We hadden een klein 

beetje regen onderweg maar was eigenlijk niks. Uiteindelijk kwamen we toch nog 

op 8,4 km en dat is zat. Dit was tevens de laatste loop van het jaar want 

volgende week gaan we gezellig bowlen. Rinus vertelde dat hij om de 2 weken 

naar een sportmasseur gaat en dat beviel hem best, dat lijkt mij ook best fijn, 

hij had een adres in Den Hoorn en ja Paul kon hem natuurlijk ook, wie kent Paul 

niet. Hopelijk volgende week zullen we elkaar weer allemaal zien en zijn klachten 

en het herstel wat beter en gaan we gezellig bowlen. 

Mannen hele fijne kerstdagen, eet gerust veel want volgende week lopen we toch 

niet. Groetjes van mij Jan Z. 

Hallo Zaterdagochtend Wandelaars, 

Zaterdag 31 december 2022 ivm met vuurwerk kopen en fikkie steken slaan we 

een weekje over.. 

Zaterdag 7 januari 2023 starten we om 10 uur bij de (jarige) Wilma. 

Geen verslag van zaterdag 24 december 

 


