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Najaarstocht gelijk met aanpassing 
wintertijd! 
 
Een aantal deelnemers van de najaarstocht  waren deze 
keer in opperste verwarring, namelijk moest de klok nu 
een uur vooruit of achteruit? Hij zei: volgens mij vooruit 
want je kunt een uur langer slapen, maar zij zei nee joh, 
de klok moet een uur terug! 
Ja het blijft een probleem, tenzij je het volgende 
ezelsbruggetje gebruikt: In het voorjaar wordt de klok 
een uur vooruit gezet en in het najaar (na is achter) 
een uur achteruit! 
 
Succes ermee. 
 
Willem 
 

Leerdam de GLASSTAD 
Verslag van de korte tocht op 29-10-2017 
 

 
De glasblazers van Leerdam 
 
Zondag 29 oktober 2017. De weersvooruitzichten zijn 
niet geweldig, maar van nature een optimist zijnde, gaan  
we met goede moed op weg voor een mooie 
najaarswandeltocht.  
 
Om half negen rijdt de bus van Bakker voor om ons naar 
Leerdam te brengen. We hebben Kevin als 
buschauffeur, een student die het weekend benut om 
wat geld te verdienen naast zijn studie. 
Even dachten we dat het echt verkeerd zou gaan; hij 
vergat namelijk de afslag naar Utrecht te nemen. Dit 
foutje werd weer snel rechtgezet, hij keerde de bus 
vakkundig om en nam de goede afslag. 
 

 
Keurig op tijd zette hij ons af voor de deur van het 
restaurant Athina in het oude stationsgebouw van 
Leerdam. 
 
Na een heerlijk kopje koffie met huisgemaakte cake met 
slagroom vertrok om 10.30 uur de groep voor de korte 
tocht richting Acquoy, waar we de lunch gingen 
gebruiken.  
 
Vanaf het restaurant liepen we door de “lege” 
winkelstraat van Leerdam naar de Linge waar een deel 
van de oude stadsmuur nog zichtbaar is. Van hier ging 
de wandeling naar Asperen, een mooi dorpje dat 
eveneens aan de Linge is gelegen, over een mooie 
grasdijk. Via deze dijk kregen we een mooi uitzicht over 
het gebied rond de Linge. 
  

 
 
Na Asperen staken we de Linge over in de richting naar 
Acquoy. We passeerden het fraai gerestaureerde Fort 
Asperen; één van de delen van de Hollandse waterlinie. 
Na nog een kilometer kwamen we bij ons rustpunt aan; 
Tapperij Lingezicht. Een leuk klein cafeetje op de dijk 
langs de Linge. 
 

 
Fort Asperen 
 
Na gebruik van de lunch – de tosti’s waren van goede 
kwaliteit, lekker dus -  weer op weg richting het startpunt 
– restaurant Athina.  
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Net voor het verlaten van de tapperij werden we verrast 
door de komst van twee paardenrijtuigen; één getrokken 
door twee paarden en één door één paard. Beide 
rijtuigen trokken onze aandacht en we konden daar naar 
believen van genieten.  
           

  
               

 
 
Na deze aandacht voor de rijtuigen begon het even flink 
te regenen – kort maar wel hevig. Na het verlaten van 
de dijk ging de tocht verder richting Leerdam. In 
Leerdam aangekomen zijn we weer langs een mooi deel 
van de stadsmuur – aan de overzijde ligt de Glasblazerij 
– gewandeld en via de winkelstraat naar het restaurant. 
 Al met al een wandeling van 13,5 km – de ochtend 
telde bijna 8 km en de middag 5,5 km. Ondanks deze 
lange afstand - voor de deelnemers aan de korte tocht – 
hebben alle wandelaars dit uitstekend doorstaan. 
Proficiat. 
            

 
 
In het restaurant hebben we voor het diner kunnen 
genieten van een drankje, en dat hadden we wel 
verdiend. 
                  

Om vijf uur werden we getrakteerd op een uitstekend 
viergangen diner; de meesten hebben gebruik gemaakt 
van de Griekse gerechten. 
 
Om half acht stond de bus weer klaar om ons weer naar 
Amstelveen te brengen. 
Terugkijkend kunnen we zeggen: het was een fraaie 
tocht met over het geheel genomen prima weer. 
 
Willem Kooren 
 

 
De voorlopers, v.l.n.r. Willem, Hendrik, Margreet, Loes, 
Els en Rita. Mia nam de foto en staat er dus niet op. 
 
Korte tocht 
 
Deze zondag werd de klok een uur achteruit gezet. 
Misschien een beetje dom maar ik ben altijd bang dat 
het niet goed is gegaan, zodat we een uur te vroeg 
ofwel een uur te laat in Amstelveen arriveren. Gelukkig 
ging het dit keer goed en waren we precies op tijd.  
 
Het weer was redelijk. Willem had gelukkig mooi weer 
besteld. Na een vrij korte rit kwamen we bij het (Griekse) 
restaurant aan voor het gebruikelijke kopje koffie met 
een lekkernij.  
De zaak was gevestigd in een stationsgebouw dat niet 
meer als zodanig in gebruik was. De treinen reden wel 
af en aan maar niemand van de passagiers die in of 
uitstapten kwam het gebouw in. 
 
Om 10uur ging de lange tocht van start en een kwartier 
later de korte wandeling. 
Via een kleine wandeling langs het stadhuis kwamen we 
aan op een drassige dijk, evenwel goed te lopen. De 
dorpjes die werden aangedaan waren alle even 
pittoresk. Om een paar te noemen, Asperen, Ackoy en 
Rhenoy. Leuke dorpjes waar je eigenlijk nooit komt. We 
gaan bijna nooit de snelweg af, maar wat is het leuk om 
in deze plaatsen te wandelen. Weer eens wat anders 
dan het bos of de heide. Van de natuur onderweg 
hebben we ook genoeg gezien. 
 



 
 

 
  
De lunch werd gebruikt in een, wat je noemt een bruine 
kroeg, maar erg gezellig. Toen we wilden vertrekken 
kwamen er 2x een 2span met prachtige Friese paarden. 
De koetsiers laafden zich aan een lekker koud biertje en 
wij konden de koetsjes bewonderen. 
Om Leerdam heen is veel water, afgewisseld met 
weidegrond en leuke vergezichten. We liepen via een 
dijk, met aan beide zijden een woonwijk, terug naar het 
centrum van Leerdam. 
 

 
 
Daar aangekomen hadden we wel een lekker drankje 
verdiend want we hadden 13,5 km. gelopen. Het was 
even wachten op de andere wandelaars.  
 
Om plm.1/2  6 kwam men langs met het menu. We 
konden kiezen uit een 3 gangenmenu. Nog nooit 
meegemaakt in alle jaren dat we meewandelen. Het 
eten was voortreffelijk de bediening eveneens.  
 
We hebben genoten van deze dag en van het 
gezelschap. Bedankt bestuur, voor deze fijne dag. 
 
Thea Derlagen. 
 
 
 
 

Najaarstocht Leerdam 28oktober 2017 korte tocht. 
 
Kom ik aanrijden in Amstelveen, geen bus! Om half 9 
precies kwam die aanrijden. Met een halfvolle bus naar 
Leerdam getogen.  
 
Zondag ochtend, niet druk op de weg en we waren 
vroeg bij (stations) restaurant Athina. De walnotencake 
was gaar en de koffie vers en niets te klagen. Het was 
een mooie morgen en toen dat gezegd werd begon het 
te druppelen... dat was de goden verzoeken. Gelukkig 
was het een kleine bui (zoals voorspeld) en zo weer 
droog. Het zonnetje was warm maar de wind fris, Echt 
een mooie najaarsdag, 
 
Ikzelf kende Leerdam niet en was verrast door de mooie 
stadswal bij de Linge. Ook kwamen we een stuk van de 
Holandse Waterlinie tegen die duidelijk zichtbaar in het 
land lag.  
 

 
 
Eenmaal buiten de wal liepen we langs de Linge en 
langs boerderijen en fruitbomen en grasland met 
schapen en koeien. De fruitbomen waren al geplukt dus 
geen appels en peren gezien. 
 
Echte herfstkleuren waren niet dominant, het groen 
overheerste het landschap. Eerst gingen we over een 
groene dijk die wat drassig was en niet zo lekker liep. 
Astrid Groeneweg was door een teen blessure 
gehinderd maar ging in een rolstoel mee. Man en zoon 
Wouter duwden, wat op die dijk erg lastig was. Waar 
kon gingen ze buitenom. Bij de kerk van Asperen was 
het weer verzamelen en we hebben verder op goede 
wegen gelopen. 
 
 In Acquoy met zijn scheve kerktoren die los van het 
midddenschip stond hebben we bij tapperij Lingezicht 
gegeten. Een echt klein dorpscafe waar we knus zaten. 
Voor de deur kwamen twee paard-en-wagens tot 
stilstand om de koetsiers gelegenheid te geven ook wat 
te nuttigen. Mooie zwarte Friese paarden stonden rustig 
te wachten. Fraai gezicht.  
 



 
 

 
 
We gingen weer verder en kregen een korte maar 
stevige bui over ons heen. Door de wind was het zo 
weer droog en zonnig. Onderweg was er weinig verkeer 
op de binnenwegen. Terug in Leerdam nog langs de 
glasblazerij gelopen en op de straat waren stoeptegels 
met gedichtjes van kinderen te lezen. Van glas was ook 
een kunstwerk dat bij avond mooi blauw uitstraalde.  
 
Het restaurant had een keuzemenu wat voor ons een 
nieuwtje was. Ik zat bij het raam en zag dat de treinen 
allemaal een naam hadden. Het was goed geïsoleerd 
dus er was geen geluidsoverlast. Na ongeveer 2 uur 
kwam "Trijntje" weer langs. Voldaan na een kopje koffie 
van het huis gingen we met de bus weer terug naar 
Amstelveen.  
 
Met dank aan de voorlopers en Margreet voor de 
menukaart. Wat ik at heb ik zelf ingevuld.  
 
Deze tocht zou ik in het voorjaar nog eens willen maken, 
als de fruitbomen bloeien. Een aanrader. 
 
Bernedine van Leeuwen 
 
Helaas is er ditmaal geen verslag van de lange tocht, 
echter wel een aantal foto’s, gemaakt door Margreet. 
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Ingezonden artikelen zijn altijd zeer welkom! 
 
Email: mia.korse@chello.nl  
 
of per post naar 
 
Mia Korse  
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1441 HB  Purmerend 
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Programma 2018 
 
Algemene Ledenvergadering 
23 januari 2018  
De Meent 
Orion 3 
Amstelveen 
 
 
 
 
 

Programma 2018 
 
Voorstel data en locaties 
Ter bespreking tijdens de Algemene Ledenvergadering 
van 23 januari 2018 
 
Wintertocht 4 februari 2018 
  Sloten – Amsterdam (eigen vervoer) 
 
Voorjaarstocht 22 april 2018 
  Gaasterland (touringcar) 
 
Zomertocht 26 augustus 2018 
  Baarn (eigen vervoer) 
 
Najaarstocht 28 oktober 2018 
  Drunense heide (touringcar) 
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Een prachtige omgeving! 
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