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rbnd Beetsterzwaag

De kerstboom is amper de deur uit, de lege champagneflessen
nog maar net in de g-as
-deur.
conÉaineren let eerstefgestje staat alweór voor ile
Honderï jaar geledenËerd
,namelijt de NeilerlandseBond voor Lichamelijke Opvoeding(KNÉLofopgericht en
dat.ryordtvanzelfsprekenilgïootsgevierdmet afierleiictiviteiien en festivitèíienin ons
Iafl; maar ook in China! l{ant vlak voordat de OlympischeSpelenin peking van start
gaan, vi'!i!_een unieke wandeldriedaagseover oirder meer àe ChineseMriur plaats,
waaraan 1500wandelaars mogen deelnemen.
Maar ook dichtbij huis
wordt volop gefeest. Zo wordt
de KoninkJijke Weg (160km,
van paleis Noordeinde naar
paleis Het Loo) op de KNBLOverjaardag, 4 april, geopenden
vinden in elk van de tien regio s van oe Á.l\l't-u drt raanlub éUmwandeltochten "nlaa:ts.
Voorafgaand aan het wdekend
waarin deze plaatsvinden,
leêst u in De Telegraaf alvast
wat u zoal kunt verwachten.

Winterweer
Vandaag trappen we af in
het FYiese Beetsterzwaa,s want daar wordt aanstaÀde
zaterdagde eersteProvinciale
Wandeltocht gelopen - op het
uitgestreliÍe tenein van de
pwchiatrische zorginstelline
-een 'proï
Dó Swaai. Gelijk
bleem'. want de kans dat u deze wandelbs net zo zult saan
beleven als-wij tijdens ónze
voorproeverij, lijki uiterst
klein. De routemakershebben

I Bêeldenvan een
zeldzame wintêÍdag!
Het kerkie van Kortehemmên.
FOTO,S:DE TELEGRAAF
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namelijk niet alleen een heerlij.ke wandeling uitgezet, m-aar
ldll neDDen ook noq eens het

geluk deze vlak voor de kerst
in schitterend winterweer te
mogenmaken.
Tltanneerwe iloor ile HooÍdstraat Iopen met zijn pracbtige historische panden. verwacht je in het winterse, Anton P ieck-achtige decor elk
moment eenkoetsmet eenlid
van ile familie Van Harinxma
thoe Slootentegen te komen.
TÍant Beetsterzwaas ademt
nog steedsde grandeir van de
rijke ailel uit de achttiende en
negentiendeeeuw. Zo passeren we het schitterende hetenhuis Lyndensteyn, eens een
gratis ziekenhuis voor Friese
kinileren, maar nu in gebruik
als revalidatiecentruin. Er
staanhier nogveel meeroude,
in prachtige staat gerestaureerile panden zoals het Lycklamah0s, het gebouw van
het kantongerech=t,
deHarinxmastateen Fockenstate.
Maar we zijn hier vooral om
de orngeving te verkennen en
verlaten het dorp via een eeu-

I SchaatseÍs
bii h6t Hemrikkerveld.

wenoud kerkenpad. We wan- dringen. Bij het ronden van
delen al gauw dóor met witte
het Hemrikkerveld horen we
rijp bedelCe bossen, heidevel- het bijna vergeten geluid van
den en weilarden, glinsterend schaatsersoo bochelend nain een uitbundis winterzonne- tuurijs. En velderop een echte
tje. Na een waI lawaaiig pad koek-en-zopiekraam!Jammer
rangs een drtrlrl<e autoweg pas- dat we nief wat lanqer van dit
seren we het kerkje bij Korte- heertijke wiriterweér hebben
hemmen dat de mensen al van- mogen qenieten, maar selukaf de Middeleeuwen bezoe- kig-hebÉenwe àe fotoÈ nog,
ken. De fundamenten.zjjn ge- om een beKenfllv-programma
DOUWO
OD
keFtenen. te ouotên!
waardoor
wbrdt
veronderDe wandeling komt tot een
steld dat hier ooit een heidense
apotheose wanneer we de
offerplaats is geweest.
golfbaan van landgoed LauWe gaan verder langs door wolt oversteken. Schitterendê
houtwallen en bosschaÉesom- ongeving die ook inspireerde
ringde weilanden, stiiÍe bos- tot het ontstaanvanhet huiilisen en rustieke woonboerdege kabinet-BalkenendeÀos.
rijen. Want er is natuurlijk nog Iladden de heren nou niet wat
wel wat agrarische activiteit,
meer en langer naar buiten
maar het Heerliike Leven liikt
kunnen kljken?
het eeuwenouáe boerenËeTips of suggestiesT
jiluijs@telegraal.nl
staan lalgzamerhand te ver-
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NOTEREN!
vinden
De overige ProvincialeJubileumwandeltochten
olaatsoD:
Zondag 16 maart: St. Oedenrode(Noord-Brabant)
Zaterdag5 april: Uithuizen (Groningen)
Zaterdag26 april: Merselo {Limburg)
Zaterdag3 mei: Dên Haag {Z-Holland)
zatêrdag31 mei: Monnickendam(N-Holland)
Zaterdag14 iuni: Reutum (Overijssel)
Zaterdag 5 iuli: UtÍecht (LJtrecht)
Zaterdag30 augustus:Goes (Zeeland)
Zaterdag 20 septembêr: Assen (Drenthe)
Zaterdag27 september:Eiisden(Limburg)
Zondag 5 oktobêr:Ede (Gelderland)
Zaterdag18 oktober:Lelystad(Flevopolder)
De afstandendie kunnenworden gelopen,variêrenvan 5
zelfs60 km). De kortsteafstandis
tot 40 km (St.-Oedenrode
rolstoeltoegankelijk.
Ook worden in iedereprovinciewandelroutesontworpen
met een maximale lengtevan 100kilometerper provincie.
Het plan is ze alle met elkaarin verbindingte laten staan.
Bijzonderaan dezejubileumroutesis de aanlegvan lokale
ommetjes rondom zorginstellingendie 100%rolstoeFen
zijn.
rollatorvriendelijk
Meer inÍormatie:wwwwandel.nl of tel. 024-3655575.

scHR

V NG

asfaltfietspadLA.Eindefietspad
115km,hondentoegestaan.
voorzichtigde
bij ps 63200i00'1
en
in
Beetstezwaag
Horeca
weg overstekenoPÍietsPadRA.
onderwegHetWitteHuis.
RD.1epad LA
Bij ps 63200/003
Dmag goede watedichte
padRAover
(bij
1e
slagboom).
schoenen!
'tTreÍpunt,
(zijPaden
vlonder
houten
1,
DeWissel
bii
Start
Op3-sprongLA.OP
Ga met'tTrefpunt negeren).
Beetsterzwaag.
4-sprongRD.EindepadRA.Na
RA.
in de rug RA.1ezandPad
oversteken
slagboomklinkerweg
EindezandpadLA.1eweg RA
(Poostweg)
en RDlangsbord
(Boslaan).
Eindeweg (HooÍden oPtegelPad verbodenin te rijden (parkeerstraat)oversteken
en
negeren).TegelPadplaats).Bij picknickbank
LA {zijwegen
slagboom
LA.
Na
afualemmer
bruggeNa
tot
bruggetje.
volgen
RD.Op4-sprongRD(zijpaden
1ePadLÁ
tje RA (Helomareed).
Overplanken RD(zijnegeren).
(KerkepadWest).
NatweeklaP(dit
paden
EindepadRA.
negeren).
pad
LA
RA.
Einde
hekjes
Pad
negeren).
EindepadLA {zijpaden
volgentot rood/witschrikhek,
Eindepad op asÍaltfietspadRA.
Bij rood/wit
zijpadennegeren).
(verderop
snelweg)RA 1epadLA.1epadLA.le PadRA.
schrikhek
0p 4-sprongRD.Ditpad blljven
(kannietanders).
EindepadoP
asÍaltfietspadRA.Op viersProng volgentot asÍaltpad(voor u ziet u
OPasfaltpad
landgoedLauswolt).
LA.'1epadRA.Op splitsingLA,
LA.VoorzwarvwitteslagboornLA
gaatover in een rood Puinpad
(rechtsziet u het Koetshuiswaar
(Boerestreek).
EindepadRA
verbleef).
0P
{evenveÍder,linksstaathet kerkje premierBalkenende
(Heemhout-singel).
LA
zandpad
Op kruising
van Kortehemmen).
Ob 4sprong RA (bij paaltjemet
22265RD.Einde
bij paddestoel
gelekop).Eindepadvoor
weg bij ps 23455RA (Himster
Íinnen).Bij ps 23453RA,fietspad golÍbaanLA.Ob -sprongRA
Na antiÍietsnegeren).
volgen.Voor brug op 4-sprongbij (zijpaden
hkeRDzandpadoversteken
tweebankjesLA.EindepadoP
Op +sProng
negeren).
fietspadRA.Bij parkeerPlaatsen (zijpaden
(Freulesingel).
0p
asÍaltweg
BA
en slagboomRA bosin. OP
teÍug
naar'tÏreÍpunt.
pad
LA
en
Einde
oP
4-sprongRD.

