Hallo Donderdagavond loopsters,
Donderdag 4 juli starten we om 20.00 uur bij Thea
Verslag van donderdag 27 juni 2019
De 10 wandelaars en 4 loopsters hoorden nog voor ze gestart waren dat Paul eerder af zou slaan
richting huis dit omdat ie nog pilates les ging geven en hij dan ook gelijk de koffiepot aan ging zetten.
De loopsters liepen richting het Slimpad, voor als je er even niet geweest bent... er is hier wel het een
en ander veranderd.
Van het Slimpad sloegen we af naar de van Burenlaan tot de Vogelaer en daarna zijn we
overgestoken naar de Ockenburglaan. Paul heeft nog geprobeerd een nieuwe loopsters te strikken
voor de groep maar helaas voor Paul ging deze dame hier niet op in, zij liep haar eigen tempo.
Tijdens de route hebben we oefeningen gedaan en versnellinkjes gelopen, ondertussen met de vraag
van Paul hoe het met je gaat en na het antwoord van 'niet' kreeg je het advies om dan toch maar
door te bijten ;-((. Tja... wat moet je met dit antwoord? Nog even doorbijten natuurlijk!
Voordat Paul richting huis liep kregen we de opdracht om rechtsaf te lopen en daarna het 2e pad
rechts te nemen. We hebben er even over gedacht om Wilma met d'r horloge (route, versnelling,
hartslag en calorieën meter) alleen verder te sturen zodat de routemeter wel doorliep maar dit
vonden we dan ook weer niet kunnen. Eer dat we terug waren was inderdaad de koffie klaar en Paul
alweer vertrokken. De kersverse oma van kleindochter Indi konden we feliciteren maar de kersverse
oma van kleindochter Pem was er niet, zij was zeker nog aan het bijkomen van de 'pittige' bevalling
van haar schoondochter.
Onder de koffie is er het een en ander besproken, je merkt dat we nu op een leeftijd komen dat we
oa nostalgische verhalen leuk gaan vinden. Ook hoorde ik hoe een van ons, als ze met deze warme
temperatuur, in haar tuin werkt, zij dan steeds meer kleding van haar af gooit. Moet kunnen in je
eigen tuin toch? Alleen als er dan iemand je wil spreken is er het dilemma... hoe doe ik zo snel
mogelijk weer iets aan of laat maar komen ?! Zij vind dat dit moet kunnen maar haar dochter denkt
daar anders over. Waar we as donderdag starten zijn we uit gekomen... ik zie jullie dan aan de
Meibloem in Wateringen.
Hallo Woensdagavond lopers,
Woensdag 10 juli starten we om 20.15 uur bij Peet in Poeldijk
Verslag van woensdag 3 juli 2019,
Vanmiddag was het verzamelen bij Sjors Janszen aan de Zwet. Paul had een actief feestje
georganiseerd. Iedereen was om 17:45 aanwezig en we startten met een drankje, koffie, bier, cola of
nog anders. De toon werd al snel gezet toen Jan Zuyderwijk een bitterkoekje (ongeveer 1,5 cm in
doorsnede) apart op een schoteltje geserveerd kreeg door Sjors.
Om even na zessen was het omkleden geblazen en kon er een kano uitgezocht worden. Twee 1persoons en een stuk of 5 2-persoons.
De teams: 1. De filosofen:Jan Z/Rene, 2. De komieken Sjaak/Goos, 3. Feyenoord Jos/Rinus, 4. De
gaanders Peter/Hans A., 5. De Heul Paul/Hasso. De einzelgangers: Marco en Sjeek. George gaf aan
om voor een goed verloop de knooppunten te volgen: 17-18-20.

Paul had aangegeven dat het ongeveer een uurtje kanoën zou zijn. Het instappen ging best nog wel
wat onwennig maar spoedig kanode iedereen lekker de Zijdes op naar de molen. Het weer werkte
fantastisch mee. Een lekkere zon met een redelijk windje. Het windje hadden we bij de start in de rug
dus konden we voortvarend van start.
De Feyenoord boot bleek in het begin een beetje achter te blijven, maar zo start Feyenoord meestal.
De rest peddelde lekker voorwaarts en snel bleek dat je naast je armen ook je buikspieren goed
gebruikte. De knooppunten bleven best lang uit, het was een aardig rondje. Het ging wel lekker
relaxed. Gaande weg zag je peddelaars een beetje achterover in de boot hangen, zo bleef het
zwaartepunt lekker laag. Af en toe werd er een beetje gedold, voer er een de kant in of werd er aan
een boot zodanig afzet dat de achterste boor weer stil stond. Eenmaal weer op de Zwet bleek dat we
toch 1,5 uur nodig hadden voor het rondje. Toen lekker aan het bier en de BBQ. Binnen aan een
lange tafel in de zon. Lekker eten, drinken, praten en genieten. Op een gegeven moment werd er
aangegeven te stoppen met BBQ-en omdat menigeen voldaan was. Na een toetje (voor die het
wilde) en de koffie gingen we weer huiswaarts om de halve finale van de Nederlandse
voetbalvrouwen te gaan zien. Dat is goed uitgepakt!
Paul bedankt voor de organisatie, het was gezellig. Iedereen sterkte met buik en armspieren de
komende dagen. In de wandelgangen heb ik begrepen dat het volgende week weer bij Peet aan het
Pallukse Poetje is. Ga je daar weer zien!
Hallo Donderdagavond loopsters,
Donderdag 11 juli starten we om 20.00 uur bij Paul
Verslag van donderdag 4 juli 2019
Om maar meteen met de deur in huis te vallen..... een van de dames van de loopgroep heeft het
lastige besluit genomen om zich voortaan bij de wandelgroep aan te sluiten. Na deze informatie
gingen Paul met nog 3 meiden lopen in dezelfde richting dan de 9 wandelaars (of was het
andersom?) In elk geval liepen beide groepen richting het Uithofpark. Onderweg hebben we wat
oefeningen gedaan en in het park liepen we versnellinkjes en duurloop. Bang voor de jeukende
bulten veroorzaakt door de eventuele rupsen hebben we dit keer aan de buitenkant van het park
gelopen. Tussen de bomen door zagen we zo nu en dan de wandelaars lopen. Terug liepen we over
het Wenpad onder de Poeldijkse weg door naar de Meibloem. Pas na onze cooling down kwam de
gastvrouw terug van haar wandeling. De plasser onder ons moest daardoor nog wel even geduld
hebben maar... het is hem gelukt!
Met jasje aan hebben we op het terrasje watertje, thee en koffie kunnen drinken. Ook de
versgebakken kokoskoek smaakte prima. As donderdag starten we nogmaals bij Paul zodat ie na een
snel bakkie koffie nog een keertje op donderdagavond pilates les kan gaan geven.
Hallo Woensdagavond lopers,
Woensdag 17 juli starten we om 20.15 uur bij Jan Zuijderwijk
Verslag van woensdag 10 juli 2019,
Vandaag zijn we gestart bij Peter aan het Poeldijkse pad. Daar hoorden we bij binnenkomst dat Goos
in het ziekenhuis beland is. Dat begon dus eigenlijk met een valse start. Goos, heel veel beterschap
en dat je maar snel weer kan komen stokken. Het groepje stokkers was deze keer ook vrij mager,
alleen Jos was er en hij (bleek achteraf) maakte er wel een hele grote ronde van. Met 6 hardlopers
togen we richting de Poeldijkse kathedraal. Daar in Poeldijk wordt veel gewerkt aan de weg. Het was

een beetje om en tussen de hekken doorgaan om door het dorp te komen. Over de Vredebestlaan
linksaf richting de Madeweg. Al snel begon Paul met versnellingen, eerst wat kort en vervolgens de
wat langere. De groep was best gedreven. Zei Marco bij de start nog dat hij wellicht wat achteraan
zou bungelen, in de praktijk bleek daar weinig van. Hij liep bij de meeste versnellingen het eerste
deel voorop. En dan Sjaak… Die moet wat speciaals hebben gegeten. Ja hij heeft aanleg en historie in
het sprinten maar wat hij vanavond liet zien deed iedereen verbazen. Naast dat hij hard ging liet hij
een aantal keer de groep ver achter. En, zoals dat gaat als je leuke dingen doet, was het al weer snel
dat we terug richting Poeldijk gingen. Weer langs de hekken op weg naar de koffie. Wilma had al
gebak, water, koffie en thee klaar staan dus konden na het uit-rekken en -strekken direct aanvallen.
Dat werd dan ook spontaan gedaan. Jos bleek een rondje van 7 kilometer te hebben gelopen, wij een
rondje van 7,8km.
Er werd weer veel gekletst, oa over Jan Zuyderwijk. Die heeft vroeger veel meegemaakt, dan begon
al bij zn geboorte. Maar ook later toen hij naar de kerk ging. Jos en Sjaak (en Petra en Dorothy) gaan
volgende week de 4-daagse lopen. Die zijn er net als Sjeek een weekje niet bij het hardlopen. Ook
werd duidelijk dat Peter moeite heeft met een aantal medische handelingen. Daar was hij trouwens
niet de enige in. Uiteindelijk besloten we dat het volgende week bij Jan Z. in H’dijk is en we
bedankten Wilma en Peter voor het heerlijke gebak en de koffie. Volgende week dus bij Jan, ik ga je
daar deze keer niet zien…..
Hallo Donderdagavond loopsters,
Donderdag 18 juli starten we om 20.00 uur bij Jeannette
Verslag van donderdag 11 juli 2019
Er zijn 4 wandelaars (+Paul dus 5) en evenzoveel loopsters (4) gestart van de Rieviergronde. Het is
voor een paar van ons een intensieve week geweest... heet water over een buik wat resulteert in het
dragen van grote onderbroeken, allerminst charmant maar nodig om de wond te ontlasten. Van een
ander is manlief op stel en sprong geopereerd en is nu aan het bijkomen van deze nare ervaring. Een
van de vaders is met klachten in het ziekenhuis terecht gekomen, hij wacht (zij wachten) nu op de
uitslag van de onderzoeken wat hopelijk mee gaat vallen. Er was daardoor genoeg te ventileren en
daar is het lopen dan heel goed voor.
De 4 loopsters liepen achter Paul aan, en wat heb ik in onze snelheid allemaal langs zien gaan?
Hoenderparklaan, lange Watering waar we net voor het bordje de Zwet rechtsaf over de brug naar
de van Luyklaan waar we los werden gelaten door Paul, hij moest eerder terug om voor de laatste
keer pilatus les aan de mannen te geven. Daar suisden we verder over de van Luijklaan waar we een
lus hebben gemaakt en sloegen net voor de Wippolderlaan af om naar de Bovendijk te lopen.
Eenmaal weer in Kwintsheul waren we snel weer aan de Rieviergronde voor ons bakkie koffie.
Op het terras aldaar lagen de kussens al op de tuinstoelen klaar dus binnen of buiten koffie drinken...
we hoefden geen keuze te maken, met ons jasje aan was het buiten prima vertoeven.
Met de wandel 4 daagse van Nijmegen voor de deur was er genoeg te bespreken oa over
wandelschoenen die wel en niet lekker zitten. as Donderdag starten we aan de Heulweg in
Wateringen, hopelijk gaat het dan wat beter met de gastvrouw en hoeft ze geen broekjes meer te
lenen van eh?? Tja van wie eigenlijk, wie heeft er van die grote onderbroeken in z'n kast liggen?
Broekjes van haar man misschien? Zou kunnen, ze heeft tenslotte alleen de bovenkant van d'r broek
laten zien ;-)).

Dankzij dat de route planner een pingeltje gaf met de vraag of we nu aan het hardlopen zijn (wat een
domme vraag eigenlijk, met onze snelheid voelt ie dit toch zeker wel?) kunnen we het grootste
gedeelte van onze route toch nog terug lezen. We hebben vanavond zo'n 8 km (7,08 +?km) van onze
zolen afgesleten.
Hallo Woensdagavond lopers,
Woensdag 24 juli starten we om 20.15 uur bij André
Verslag van woensdag 17 juli 2019,
De opkomst was enorm, op 9 man na was iedereen aanwezig dus dat was mooi. De hardlopers
gingen een duurloopje doen want onze leider Paul was er niet . We gingen via de Vogelaar naar de
Vijverberglaan en daarna naar de Wollebrand.
De wandelaars gingen ook van start richting het veiling complex. Deze keer liep er ook een vrouw
mee nl Jeanet want Jan vd Knaap was alleen en dat was niet zo leuk, dus ging Jeanet mee met mijn
toestemming, ik vertrouw Jan wel. We hebben rustig aan gedaan want Hasso was op vakantie
geweest en Rinus heeft nog een blessure. Na 15 minuten onderweg te zijn begonnen we toch al
aardig te zweten en na een half uur nog meer, maar voor de rest ging het goed.
Eenmaal thuis bleek dat Jan en Jeanet er nog niet waren en dat baarde toch wel enige zorgen maar
gelukkig kwamen ze al snel. We gingen met zijn allen buiten zitten met wat stoelen van de buren
want het terras zat vol, we hadden maar net genoeg koeken wat op zo'n opkomst hadden we niet
gerekend. Ook André van V kwam nog even op de koffie maar die moest blijven staan want er was
geen plaats meer wat niet erg was want hij kreeg iedere keer telefoontjes.
We hadden het hoofdzakelijk over onze kleinkinderen dat het heel leuk is ook als ze op visite komen
maar ook heel fijn is als ze na een paar uurtjes weer naar huis gaan. Ook hadden we het over
afgelopen zondag wat echt heel leuk was op het strand en het ontbijt maar wel jammer dat onze
songwriter er niet bij was want dat was wel te merken vooral bij de start van de coupletten, Nico
heel veel sterkte en we hopen je snel weer te zien.
We gaan volgende week naar Vlaardingen om weer in dat prachtige natuur gebied te lopen dus komt
allemaal. Groetjes Jan Z.
Hallo Donderdagavond loopsters,
Donderdag 25 juli starten we om 20.00 uur bij Ciska aan de Bovendijk
Verslag van donderdag 18 juli 2019
Nadat de laatste regendruppels gevallen waren zijn we gestart, we hadden inderdaad alweer geluk!
Met de instructie van Paul in onze achterhoofd (zelfde route als wij al besproken hadden) zijn de 2
loopsters geheel zelfstandig (Paul sloot zich aan bij de wandelgroep) op pad gegaan. Dit keer niet
over de Lange Watering maar via de van Luijklaan liepen we een grote lus en kwamen via de
Bovendijk weer op de Heulweg.
We hebben 14 km gelopen, Mariette 7 km en ik 7 km ;-)) en toch waren we ruim voor de 6
wandelaars binnen. Zo konden we zien hoe de gastheer de koffiebonen maalden en de slagroom
voor de aardbeientaartjes klopte. En dan hebben we van het horen zeggen dat Jeannette de
schelpen heeft gekocht, de aardbeien een smaakvolle glans heeft gegeven en de gele room heeft
klaar gemaakt. Wat een goed geolied stel zijn deze 2 mensen!

We hebben ze horen zeggen dat vanaf hun huwelijksdag het voor Nico gedaan was met geld
uitgeven. In hun huwelijksvoorwaarden blijkt te staan dat Nico het geld 'mag' binnen brengen en
Jeannette dit geld uitgeeft. En als Nico het dan toch er een keer op waagt om iets te kopen dan kan je
de klok er op gelijk zetten dat hij, volgens zijn vrouw, er te veel geld aan uit heeft gegeven.
Van de oud politiemensen onder ons hebben we gehoord dat agenten van nature goede (grote)
speurneuzen hebben en dat ze over lijken gaan.
Ook is er besproken wie er een bekeuring heeft ontvangen en wat voor misdadigs hieraan vooraf is
gegaan. Er waren er bij die wel 5 km te hard hebben gereden! Ook vertelde er een van ons dat ze
even terug uit bed is gebeld met het verhaal van zoonlief dat zijn spiksplinter nieuwe fiets die hij
‘even' tegen zijn huis had geparkeerd in zijn haast vergeten was om op slot te zetten. Pas toen hij ’s
avonds in bed stapte en zijn dag door aan het nemen was er achter kwam dat hij die dag een fiets
had gekocht!? Helaas was deze fiets op zijn eerste dag al van eigenaar veranderd, zijn moeder heeft
er nu nog nachtmerries van!
En toen was het tijd om naar huis te gaan. Zo we kwamen zo fietsen we weer naar huis en dan heb ik
het over het beetje nattigheid wat er viel tijdens het fietsen maar dat mocht onze pret niet drukken.
We hebben heerlijk droog gelopen. Volgende week schuiven we weer een stukje op en starten we in
Wateringen.
Hallo Woensdagavond lopers,
Woensdag 31 juli starten we om 20.15 uur bij Paul
Verslag van woensdag 24 juli 2019,
Deze week startten we bij Andre, in het Vlaardingse. Het was een bijzondere dag. Het was natuurlijk
erg warm en daarom had Paul al via de mail laten weten om te gaan wandelen met z'n allen. Dat was
een tijd geleden dat we een keer met zn allen hetzelfde deden.
Wandelen dus, water mee en sommige met en sommige zonder stokken. Paul nam ook nu (samen
met Jan Z) het voortouw. Via via naar de Vlaardingse vaart en daar het pad op richting Vlietzicht. Bij
Vlietzicht zijn we niet aangekomen. Jan Z., onze grootste charmeur, probeerde nog wel bij wat dames
de kortste weg naar de kroeg te vragen. Het weer bleek ook nog eens mee te vallen, het weer was
helemaal top!! En we hebben ook nog eens een heel mooi en gezellige ronde gewandeld.
Halverwege stond Jos z'n stokken af aan Paul. Die bleek toch lichtelijk last te hebben van z'n knie en
wilde die zo veel mogelijk ontzien. Jos ook blij want die wilde z'n stokken eigenlijk kwijt. Je merkt dat
er bij wandelen echt veel meer gepraat wordt dan tijdens het hardopen. Best gezellig, maar echt
zweten ga je niet.
Na een mooi rondje van een kleine 6 km kwamen we weer op onze thuisbasis aan. Lekker buiten
gezeten bij Dre, die bij feestjes altijd lichtjes boven de tafel hangt, en lekker genoten van de koffie,
thee en koeken. Ja er werd nog steeds gepraat, je zou zeggen dat dat na een uur wandelen wel een
keer klaar is. Kortom het was weer een gezellige avond en met een goed gevoel reden we weer
richting het westland. Volgende week lopen we vanuit Kwintsheul, we gaan dan op bezoek bij Paul.
Ga je daar zien!

