Hallo Woensdagavond lopers,
Woensdag 4 september 2019 starten we om 20.15 uur bij Jos
Verslag van woensdag 28 augustus,
De voorspellingen waren niet best, het zou precies tijdens het hardlopen gaan regenen, verder zou
het lekker warm maar klam zijn.
Met 4 stokkers en 5 hardlopers stonden we aan de start, ook Hans vd Z was er weer bij na een aantal
weken/maanden sabbatical. Jan Z mocht van Jeannet niet hardlopen, die gingen ergens feesten. De
stokkers zouden naar het Prinsenbos gaan, maar ik heb van Jos begrepen dat ze daar niet zijn
aangekomen. Ze waren wel precies op tijd voor de koffie. Paul pakte bij de hardlopers weer het
initiatief en was, na het verslag van vorige week gelezen te hebben, gebrand om leuke paadjes te
gaan belopen. Richting plan Woerd en daar doken we de wijk in. Ik als Naaldwijker komt dan ook op
paadjes (tussen de huizen) die ik niet eerder gezien heb. Planken in de speeltuintjes en weer kris kras
door de wijk naar de opstalweg. Versnellingen gingen van drempel naar drempel en later 3
lantaarnpaaltjes snel om vervolgens er een te mogen uitlopen. We namen natuurlijk het paadje naar
de vierschaar en het paadje achter het politiebureau. Vervolgens door 1 van de 3 nieuwbouwwijken
(Hoogeland) weer terug richting eindpunt. Wat wordt er (mooi) gebouwd daar. Al snel waren we bij
het werk-gemeentehuis, en daar gaf Paul aan dat hij de rest van de rit ging wandelen. Omdat we nog
een klein kwartiertje tegoed hadden zijn we die in het Dreespark gaan vollopen. Aan de eindtijd kan
je zien dat we daar toch nog enigszins gesmokkeld hebben. Hoe het ook zij, we kwamen met zn allen
tegelijk aan in de GvP straat. Rene zat toen al lang en breed binnen, die kwam een bakkie doen. Aan
de koffie is gesproken over hamstrings, de rente, het beleggen, skivakanties en ook Ajax. Die kwam
met 1-0 voor, top. Jos gaf aan dat het volgende week aan het Perenpad lopen is. Ga je daar zien!
‘PS: Nog even over het weer, het is op een paar flinke spetters na droog gebleven…. ‘
Hallo zaterdagmiddag loopsters,
Zaterdagmiddag 7 september starten we om 15.30 uur bij Petra
Verslag van donderdag 29 augustus 2019
3 Loopsters en 8 wandelaars waren er bij, wat later bleek, onze laatste avondloop.
Tijdens onze loop begon het te schemeren en eer dat we bij ons 'honk' waren heeft Paul z'n lichtje al
moeten ontsteken. Aangezien de dames het niet fijn vinden om in het donker te lopen is het besluit
genomen om naar de zaterdagmiddag te gaan. Het voorstel om half vier te starten is voorlopig
aangenomen.
De paden op, de lanen in en zo kwamen de loopsters in Madestein terecht. De natuur is er mooi en
zon die aan het zakken was maakte dat we ook nog mooie luchten konden zien. Bij gebrek aan
lantaarnpalen waren de schemerige paadjes onze houvast om te versnellen zo weet Paul altijd wel
gebruik te maken van de elementen die er op dat ogenblik voor handen is.
Tijdens onze loop hadden we een praatje waarna een van ons opmerkte 'NIVEA'?! Bleek dat zij niet
de crème bedoelde maar gaf de volgende uitleg nml: 'Niet Invullen Voor Een Ander' en dit vond ik
een hele goede die we dan ook moeten onthouden!
De keuze om geen lusje er bij te pakken bleek een goed keuze want nu waren we na ruim een uur
weer op het Poeldijkse pad (in Honselersdijk) en dat was goed. Het routekaartje liet zien dat we ruim
8 kilometer gelopen hebben.
Tussen bloemetje en onder druifjes zaten we aan de koffie met thee getrokken van de kruiden uit
eigen tuin. De appeltaart en kersen vlaai zijn dan wel ietsjes minder gezond maar wel lekker en dan
gaan we het maar niet hebben over de grote bus met 'pretvet' die je, zo je wilde, je taart mee kon

versieren. In het donker zijn we op onze fietsen gestapt en reden richting huis.
Onze volgende loop is as zaterdagmiddag aan het Perenpad.
Hallo Woensdagavond lopers,
Woensdag 11 september 2019 starten we om 20.15 uur bij Goos (zeg maar)
Verslag van woensdag 4 september,
Het Perenpad was het vertrekpunt en het weer was top. Direct bij binnenkomst kregen we van Jan
(zwager van Jos) een uiteenzetting hoe je een nieuwe knie aangemeten krijgt. Het is boren, hakken
en timmeren, maar het resultaat is top. Op 4 september is het alweer zo vroeg donker dat de hesjes
voor een goede zichtbaarheid werden aangetrokken.
Met totaal een mannetje of 10 vertrokken we voor een uurtje lekker bewegen. Via de Bonte Haas
richting het restaurant wat ooit eens de scheepswerf en het pannenkoek huis was. Tussendoor wat
rekken en strekken en de eerste voorzichtige versnellingen. Vanaf de scheepswerf gingen we
‘rechtdoor’ lang het water. Over een onverhard paardenpad/voetpad met kuilen en bulten. Het was
dus zaak goed op te letten waar je je voeten neerzette. De afstand tot het bruggetje bij de zijdes is
denk ik een kleine kilometer en gedurende die kilometer was het ‘versneld’ lopen. De monden dicht
om de muggen en vliegen buiten te houden. Na wat versnellingen op het Groeneveldsepad
eindigden we op de brug naar de Zwet. De versnellingen werden doorgezet en we liepen via Zwet en
een klein stukje Langewateringkade naar het tunneltje van de v Luijklaan. Daar werden de
versnellingen echt serieus en waren we goed uitgewoond toen we konden uitlopen op de
Middenzwet richting Ter Laak. Op naar de Bovendijk om ons vervolgens rustig naar ons beginpunt
aan het Perenpad te begeven.
Jan Z kon vorige week niet lopen omdat hij een feestje had, hij was namelijk zelf jarig en was 65
geworden! Je zou het toch niet zeggen van Jan. Aan de koffie werd het ‘lang zal hij leven’ uit volle
borst gezongen en wel zodanig dat het neigde naar geluidsoverlast. Verder kwamen natuurlijk de
perikelen rond de Brexit ter sprake. Het werd een zodanige discussie dat Paul op een gegeven
moment “Order, … Order” moest roepen. Jan Z gaf nog aan dat hij 40 jaar geleden iets heel
waardevol bij het oud vuil gevonden had, hij is er nog steeds heel blij mee. Dat was niet het enige dat
Jan te vertellen had. Hij gaf ook een lesje over hoe oesters reageren op zout water. Toen Hasso
aangaf dat hij voor iedereen een emmertje pruimen had, kon het natuurlijk helemaal niet meer stuk.
Er was nog een kleine discussie wie volgende week het lopen mocht organiseren, en die werd beslist
door Goos. Op naar volgende week, weer in Wateringen!
Hallo zaterdagmiddag loopsters,
Zaterdag 14 september starten we om 15.30 uur bij Paul
Verslag van zaterdag 7 september 2019
Zaterdag melde Paul zich af i.v.m. griepverschijnselen, hopelijk, voor Paul, is het meegevallen. Dus
was Dineke zaterdag middag de enige hardloopster maar besloot ook om haar wandelschoenen aan
te trekken En zo vertrokken we met 9 wandelaars van het Perenpad richting alle kanten volgens mij.
Mariëtte had last van haar knie en Lenie was ook niet helemaal fit dus deden zij het rustig aan en
bleven bij mij wandelen. Wij wandelden een rondje Wateringseveld en daarna hebben Lenie en ik
nog een rondje wijkpark gedaan.
Mariëtte had een sleutel en ging kijken of het goed ging met de koffie.
Toen iedereen weer binnen was hebben we buiten gezeten en werden we verwend door de
gastvrouw met koffie/thee met heerlijke zelf gebakken kruimel/pruimentaart met de pruimen van

Juliana mmmmm. Omdat er steeds meer mensen minder vlees eten word er druk gezocht naar
alternatieven en lekkere recepten o.a een recept uit de Plus met veel groenten en wit vis.
Gelukkig dat de lekkere stukken taart ook niet af geschaft worden Lizet en Ciska waren ook nog even
aangeschoven voor een lekker stuk taart. Zij wilden even hun verhaal kwijt dat hun schoonmoeder
plotseling was opgenomen in het ziekenhuis. Hoe dat nu verder gaat is even afwachten, meiden
sterkte met dit alles namens ons.
En zo is de eerste zaterdagmiddagwandeling voorbij en is iedereen weer op de hoogte Gr Ciska
Hallo Woensdagavond lopers,
Woensdag 18 september 2019 starten we om 20.15 uur bij Hasso
Verslag van woensdag 11 september,
Het was een regenachtige dag maar aan 't begin van de avond werd het gelukkig droog. Toch
druppelden de lopers pas om 20.10 u binnen en uiteindelijk waren er 5 hardlopers en het aantal
stokte bij de Nordickers op 3. Aangezien uw verslaggever een van de stokkers was zal het verslag zich
tot dit selecte groepje beperken.
Het werd een rondje Wateringen, Rijswijk en Den Haag. Het was een heerlijke avond om te lopen:
lekker temperatuurtje en droog. De vaart zat er dan ook goed in: we hebben 6,5 km in 1 uur en 5
minuten gelopen terwijl de hardlopers iets van 7,8 km hebben gedraafd in het zelfde tijdsbestek (nou
vooruit, ze waren 5 seconden eerder in De Colman!) en dat is niet nix want de stokkers hadden
natuurlijk wel 2 stokken mee te torsen! Achter de dampende koffie met appeltaart werd nog een
verjaringslied gezongen voor de gastheer (alweer 17!) en na het uitwisselen van de avonturen van
enkele aanwezigen keerde de rust in de Colman terug. Als ik 't allemaal goed heb begrepen zou Paul
het verslag over de avonturen van de hardlopers maken en tevens de bekendmaking van het
startadres van volgende week. Nico zeg maar
Hallo zaterdagmiddag loopsters,
Zaterdag 21 september starten we om 15.30 uur bij Mirjam
Verslag van zaterdag 14 september 2019
Door allerlei omstandigheden waren we vanmiddag met een heel klein clubje, 2 wandelaars en 2
loopsters met natuurlijk Paul aan kop.
De lopers liepen langs Verburch naar het Uithofpark waar de runderen langs en op het pad lagen te
herkauwen. We hebben er een rondje langs de Wen gelopen, eerst linksaf over het Wenpad naar de
Nieuweweg en terug liepen we over het Vanberckenrodepad richting Kwintsheul.
Als we ergens over mogen zeuren dan is het dat we het vanmiddag iets te warm vonden om hard te
lopen maar dat is een luxe probleem zullen we maar denken.
De 2 wandelaars hebben een iets kortere versie van onze route gelopen.
Koffiedrinken konden we buiten op het terras en de notenmuffins waren heerlijk. Dat de toplaag van
dit taartje niet helemaal was zoals zij voor ogen hadden deed aan de smaak niets af.
Nog steeds met een heerlijke temperstuur zijn we weer op de fiets gestapt richting huis.
Afgesproken is dat we as zaterdag starten in Wateringen.
Hallo Woensdagavond lopers,
Woensdag 25 september starten we om 20.15 uur bij Hans vd Z,
Verslag van woensdag 18 september,

Boeren burgers en buitenlui. Hier dan weer een kort verslag van de activiteiten van woensdag 18
september 2019. We zijn gestart bij Juliana en Hasso aan de Grutto. Er meldden zich 5 (!) stokkers
aan de start en volgens mij 6 ‘gewone’ hardlopers.
Wij (stokkers) zijn gelopen over de lange Wateringkade, Hooghe Beer, Vijverberglaan, Harteveldlaan,
stukje Middel Broekweg, om via sportvelden weer in de zeeheldenbuurt te komen: Via de Leeuwerik,
weer naar de weg die vernoemd is naar Zeemaarschalk Grutto. Net niet het hele uur volgemaakt.
Kennelijk wind mee.
Bij Juliana en Hasso aangekomen werden als gebruikelijk hartelijk kwispelend begroet door een van
de honden. Daarna hebben we koffie en thee gedronken, met een overheerlijk stuk appeltaart erbij
(hij was heerlijk Juliana!) We hebben géén echt bijzondere zaken besproken. Ik heb dit keer ook niet
echt genotuleerd, omdat ik pas aan het eind van de vergadering de taak vrijwillig op me nam, om
verslag te doen. Wat wel opviel, is dat onze vertrouwde correspondent Marco weer aan de start
verscheen. Hij wil kennelijk rustig opstarten, want notuleren en een stuk schrijven, dat schoof hij
even door naar de volgende keer. No problemo Marco! Tot de volgende week maar weer. Andre
Hallo zaterdagmiddag loopsters,
Zaterdag 28 september starten we om 15.30 uur bij Jeannette
Er is geen verslag van zaterdag 21 september 2019
Hallo Woensdagavond lopers,
Woensdag 2 oktober starten we om 20.15 uur, op uitnodiging van André, bij de Bonte Haas
Verslag van woensdag 25 september,
De start was vanavond vanaf de Mijlpaal, dus voor we een meter hadden gelopen hadden we al een
mijlpaal bereikt. Met elf man zijn we gestart, netjes verdeeld natuurlijk in hardlopers en stokkers. We
zijn deze keer voornamelijk door Den Haag gaan lopen en de weersvoorspelling was redelijk tot
slecht te noemen. Ook Rene was voldoende hersteld om weer mee te gaan hardlopen.
Het eerste deel viel qua weer heel erg mee (zoals vaak eigenlijk) en op de Laan van Wateringseveld
zijn we lekker gaan inlopen. Ik denk dat het de Escamplaan was die we links afsloegen, maar het kan
zomaar een andere laan geweest zijn. Rustige versnellingen van een lantaarnpaal of twee en dan
weer rustig. De regen viel bij tijd en wijle, maar zoals er gezegd werd, binnen lijkt het altijd erger dan
buiten. Eenmaal weer terug in Wateringen zijn we door het dorp gelopen en daar zag Rene de kans
om het even voor gezien te houden, het was mooi genoeg voor een eerste keer. De rest liep verder
totaan de Bovendijk om daar de laatste kilometer onder wisselde omstandigheden uit te lopen. Aan
de mijlpaal was het rekken en strekken en toen ook de stokkers aankwamen zijn we naar binnen
gegaan. Daar stond het appelgebak al klaar en konden we direct aanvallen.
Paul is al weer bezig met de Bonte Haas loop en hoopt nog wat sponsorgeld binnen te krijgen. Weer
voor een mooi ‘woonproject voor meervoudig gehandicapten’ in Monster. Er zijn meer projecten die
nog geld behoeven, OCK zoekt nog 300.000 euro om de verbouwing binnen in het Ockenburg Chalet
te kunnen uitvoeren. Na nog wat, volgens sommigen wat zoetsappige, muziek van de Beatles
gehoord te hebben, gaf Andre vd Velden aan dat hij volgende week bij de Bonte Haas wil starten.
Leuk! Dat hebben we meer gedaan. Ga jullie daar weer zien!
Verslag van 'stokker' André:
Daar waren we dan weer. De meeste present. 10 stuks in aantal. Nét geen elftal. 3 stokkers, 7
hardlopers (en Paul). Wij – de stokkers – hebben rondje gelopen, waarbij we de buurgemeente Den

Haag (zuid) hebben aangedaan. Het was nog even puzzelen, om precies een uur vol te maken.
Gaande het proces werd de route een paar keer iets opgelengd, zodat we uiteindelijk aan 58 minuten
kwamen. We kwamen gelijk aan met onze hardlopende vrienden.
Ik weet niet wie gebakken had. Hans of Clarisse, maar de appeltaart met slagroom was heerlijk.
Tijdens de koffie werd nog even uitleg gegeven, over hoe je met de app ervoor kan zorgen dat je TV
kan kijken. Gewoon streamen via Google. Maar je moet wel oppassen, dat je niet met chrome gaat
synchroniseren, want anders krijg je de streaming van youtube niet op kanaal 10. (of zoiets) Afijn. Na
deze heldere uitleg, waarbij bleek dat er meerdere specialisten op dat gebied in het gezelschap
waren. Ook spraken we nog over de op handen zijn Bonte Haas loop. Die staat gepland op 15
december en op 12 januari 2020. Paul legde uit, dat hij heel druk is, met het bijeenhalen van
sponsorgelden voor het goede doel van dit jaar. Inschrijven voor de loop is mogelijk op de site vanaf
1 oktober. Daar kun je dan ook gelijk zien, hoeveel Dagen, uren, minuten en zelfs seconden het nog
duurt voordat je kunt starten. Na dit al spoedde iedereen zich weer huiswaarts. Ondergetekende
moest nog heel even terug op de bel drukken, omdat hij zijn pet vergeten was. Het duurde even tot
Hans op de bel reageerde, want hij was zojuist weer overgegaan tot de orde van de avond, en het
kwam even ongelukkig uit, dat ik op dat moment op de bel drukte. Tot volgende week.

