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5 februari – Wintertocht Gaasperplas 
Korte tocht 
 
De dag begint met dichte mist maar in hotel Campanile 
bij de Gaasperplas belooft Willem ons een mooie droge 
dag met een heel klein beetje zon. 
 
We beginnen met koffie en appeltaart en om 10.30 uur 
starten de lange afstandlopers. Dit keer is de opkomst 
voor beide groepen goed en we hebben er 5 nieuwe 
wandelaars bij! 
 
Om 10.45 uur gaan we van start voor de korte tocht. We 
lopen richting Gaasperplas. Als je hier loopt besef je niet 
dat je zo dicht bij de grote stad zit. Op zeker  moment 
verlaten we het water en lopen een stuk door de 
bewoonde wereld. De woningen en buurten  zien er zo 
op het eerste gezicht goed uit. 
 

 
 
Na ongeveer 6 km. komen we voor de lunch aan bij 
Boerderij Langerlust aan de Weesper Trekvaart. Als je 
ziet wat een rust van dit water uitgaat dan ben je erg blij 
dat je in Nederland woont.  
 
Om 13.45 uur starten we weer voor onze laatste 4 km. 
Het uitzicht over de Gaasperplas is erg mooi maar ook  
 

 

 
een beetje geheimzinnig met een waas over het water. 
Om 14.45 zijn we weer bij ons startpunt. 
 
Het was een heerlijke wandeling. Willem, je mag het nog 
eens doen! 
 
Greet Geevers 
 
Korte tocht – 5 februari 
 
Er waren allerlei voorspellingen geweest over het weer, 
maar dat wij onze eerste winterwandeltocht op zondag 
in de mist zouden beginnen was niet voorspeld. 
 
Gelukkig kreeg Willem helemaal gelijk: het klaarde op 
en zelfs de zon heeft zich laten zien. Ik vraag me toch af 
hoe hij dat iedere keer weer voor elkaar krijgt. 
 

 
 
De Gaasperplas was voor vele van ons toch wel bekend 
terrein. In 1982 werd hier de Floriade gehouden, maar in 
tegenstelling tot het Amstelpark was er hier niet zoveel 
meer van te merken.  
 
Wel een mooi gebied rondom de plas en de enorme 
uitbreiding met woningen was voor mij persoonlijk een 
verrassing. Dat heb je met gedeeltes van de stad waar 
je anders nooit komt. En een tegenstelling met de 
landelijke vergezichten en bruggetjes in de onmiddellijke 
omgeving. 
 
De lunch werd gebruikt bij Langerlust. Wij hadden 2 
kloeke bruine boterhammen met kroketten, waar we 
weer verder op konden. 
 
Toen we Campanile weer bereikt hadden zijn wij nog 
even de andere kant van de metrobaan gaan verkennen 
en hebben nog een carillon gezien en horen spelen. Wel 
leuk midden in de wijk en in keurige staat.  
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Een heerlijk kopje erwtensoep en daarna nog weer één 
was het einde van een geslaagde dag en met de metro 
waren wij zo weer thuis. 
 
Joke en Ger Bolink 
 

 
 
Korte tocht 
 
Lieve mensen, 
 
Wij willen jullie bedanken voor de gezellige en plezierige 
loop tijdens onze eerste kennismaking met de 
wandelclub. 
 
Met enthousiaste mensen die al jaren lid zijn, liepen wij 
rond de Gaasperplas  met mooie uitzichten en prachtige 
natuur.  
 
Wij hoefden er niet lang over na te denken om lid te 
worden. Wij kijken er nu naar uit om op 23 april samen 
in Arnhem te lopen. 
 
Cor en Pamela Portengen 
 
 
 

 
 
Lange tocht – 5 februari 
 
Het was een verassende wandeling rond de 
Gaasperplas  via de Hogedijk naar Abcoude waar we de 
rust hadden bij café Koekebier. De terug route liep langs 
de Gein waar de futen de voorjaarsbalts deden. 
 
Greet van der Weij 
 

 

 
 
 
 

 
 

De paden op de lanen in! 
In wandelen heb je altijd zin. 
Soms ploeter je door een ruig terrein. 
Dat vind je niet erg, maar juist fijn. 
Urenlang zwerf je over de hei 
door de bossen of de wei. 
Je geniet dan van de mooie natuur. 
't Is heerlijk rustig, de lucht is puur. 
 
Lange afstand – 22 km 
 
De eerste wandeling van dit jaar was 
Een rondje om de Gaasperplas 
Het was erg mistig vroeg in de morgen 
En dat baarde ons wel zorgen. 
 
Wij waren bang om geen plas te zien 
Maar gelukkig klaarde het op nadien. 
De start was in het Campanile hotel 
Na de koffie vertrokken wij snel. 
 
Het was genieten van alles om ons heen 
En dubbel toen plots het zonnetje scheen. 
Na de heuveltjes, schelpenpaden en dijken 
konden wij in Abcoude heerlijk neerstrijken 



 
 

 
Na een hapje en een drankje 
wandelden wij ongestoord 
volgens de route 
richting Gein-noord 
 
Die weg was 5 km lang maar 
met zeer afwisselende vergezichten 
prachtige boerderijen en gebouwen 
was het een genoegen om die te aanschouwen  
 
Eenmaal in Weesp aangekomen 
nog een parkje door met vele bomen 
Na een trapje omhoog nog even rust 
al waren wij  niet uitgeblust 
 
Daarna op weg naar het hotel 
Het was een prachtige wandeling wel 
en zo dicht bij huis is heel bijzonder 
Leve Nederland van boven tot onder 
 
Terug in het hotel een drankje genomen 
en gewacht tot de erwtensoep zou komen 
Met roggebrood en katenspek 
want van wandelen krijg je reuze trek 
 
Geen gezangen voor de soep dit keer 
Maar ondanks dat smaakte het naar meer 
Voor mij dus nog maar één ding 
Op naar de voorjaarswandeling. 
 
Margreet van den Heuvel 
 
 

 
 

 
 
Ingezonden artikelen zijn altijd zeer welkom! 
 
Email: mia.korse@chello.nl  
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Programma 2017 
 
23 april  Voorjaarstocht – Touringcar 
  Arnhem-Posbank 
 
20 augustus Zomertocht - Eigen vervoer 
  Zaanstad 
 
29 oktober Najaarstocht – Touringcar 
  Gaasterland 
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