27 januari 2018

Bergambacht
Randstadserie 38 nummer 7
Afstand: 25 kilometer en 15 kilometer
Startlocatie:
Startlocatie: Zalencentrum De Waard, Meidoornstraat 7, 2861 VJ Bergambacht
Openbaar Vervoer
Trein: station Gouda
Bus 197 richting Schoonhoven
Halte Pleinstraat daarna pijlen
RS 80 tot start

Auto:
A12 - richting Gouda/Utrecht
Afslag 11 – richting Gouda/
Boskoop N 207
N207 - richting Bergambacht tot
Bergambacht

LET OP: De 15 km wandeling is vandaag ca 17 km lang.
Wandeltocht Bergambacht - parkoersbouwer Auke Jansma
Start in het zalencentrum de Waard in Bergambacht. Via het Lekweidepad wandelen
wij naar het Bergstoepseveer en daarna over de Lekdijk en door de natuurgebieden,
de Snakkert en de Buitenlanden Ammerstol richting Schoonhoven.
Langs het haventje en door de Stadspoort van
Schoonhoven naar de eerste rust bij restaurant
“Lekkerr”. Na deze koffierust op bijna 10 km
wandelen wij verder langs de oude haven van
Schoonhoven en het Zilvermuseum waar de
splitsing van de 25 en 15 km plaatsvindt.
De 15 km gaat weer richting Bergambacht.
De 25 km gaat via de Lopikersingel langs de Lopiker
Wetering bij Zevender naar de Cabauwsekade met
de “Middelste Molen” of ook wel genoemd de
“Cabauwse Molen.”
Bij de molen na ca. 14 km gewandeld te hebben is
ook een (tussen)rustmogelijkheid voor het
nuttigen van een kopje koffie en de mogelijkheid
voor toiletgebruik.
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De Middelste Molen (of Tweede Molen) is een wipmolen ten westen van het dorpje
Cabauw, in de provincie Utrecht.
De molen is in 1773 gebouwd en heeft tot 1962 het waterschap Lopik, Lopikerkapel
en Zevenhoven op windkracht bemalen. Vanaf 1962 diende de molen als
reservegemaal.
Oorspronkelijk bemaalde de molen de polder samen met de Voorste Molen en de
Achterste Molen die in respectievelijk 1933 en 1961 zijn gesloopt.
De Middelste Molen onderging in 1993, 2004 en 2007 restauraties. Het wiekenkruis
bestaat nog uit twee Potroeden met een lengte van ruim 27 meter en deze zijn
voorzien van het Oudhollands hekwerk met zeilen. De molen slaat het water uit door
middel van een scheprad. De molen kan geen water meer op de boezem uitslaan,
maar is wel maalvaardig en zeer regelmatig in bedrijf dankzij een vrijwillig
molenaarsechtpaar. De molen is thans eigendom van de Stichting De Utrechtse
Molens en wordt beheerd door Het Utrechts Landschap.
Er is een vriendenstichting actief, Vrienden van de Cabauwse Molen. Deze heeft zich
ingezet voor herbouw van de in 1990 gesloopte zomerwoning bij de molen. Dankzij
onder meer subsidie van de Europese Unie kon dit project worden gerealiseerd. In
de zomer van 2012 werd begonnen met de herbouw.

Door de Lopikerwaard wandelen wij naar Polsbroek. Over de Slangeweg naar Vlist
met de horecarust op ruim 18 km in “de Vlisterstee” West Vlisterdijk 57 in Vlist.
Gelieve hier geen eigen meegebrachte consumpties te nuttigen. Na de rust door een
gebied met ruim zicht op de Krimpenerwaard. Via de Kadijkselaan en de
Tussenlanen weer terug richting de finish
Terugblik Scheveningen
Een goed begin van 2018 met een door de wandelaars zeer gewaardeerde
wandeling vanuit de kantine van de SVV Scheveningen. Veel hoogteverschillen
moesten overbrugd worden maar alle inspanningen gaven veel voldoening. Veel
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bezienswaardigheden werden gefotografeerd gezien de vele foto’s welke wij
ontvingen. Veel foto’s ook van de prachtige gebouwen waarin de vele ambassades
gevestigd zijn.
Ziekenboeg
U heeft misschien in Scheveningen Joop Saarloos gemist. Joop zou de pijlen
uitzetten voor deze wandeling, maar kwam helaas de donderdag ervoor met de fiets
ongelukkig ten val. Hij brak zijn sleutelbeen en enkele ribben. Joop namens ons allen
beterschap toegewenst.
Eerstvolgende wandeling 17 februari Woerden ook 15 km.
Starlocatie: Brediushonk, Kievitstraat 40, 3443 BG Woerden
Calamiteiten
Indien u tijdens de wandeling hulp nodig mocht hebben dan is het startbureau tot
16.00 uur bereikbaar onder nummer 06 12515917. In noodsituaties bel 112.
Aansprakelijkheid
Deelname aan de door RS 80 georganiseerde wandeltochten geschiedt op eigen
risico. Het bestuur noch de bestuursleden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor
het overkomen of veroorzaken van ongevallen, evenmin voor beschadiging of
vermissing van eigendommen. Indien voor een deelnemer medische en/of
ambulancehulp moet worden ingeroepen, zijn de daaraan verbonden kosten voor
rekening van de betrokkene
Vacature bestuur
Cok Roessen heeft te kennen gegeven aan het eind van deze winterserie het
penningmeesterschap te willen overdragen. Wij zijn op zoek naar iemand die deze
functie van Cok zou willen overnemen. Voor informatie kunt de bestuursleden
aanspreken. Meld u aan als u denkt daar interesse voor te hebben.
Eén van de taken van het bestuur van de vrijwilligersorganisatie is het financieel beheren van de
organisatie. Namens het bestuur wordt deze taak uitgevoerd door de penningmeester. Deze beheert
de financiën en bereidt de verantwoording voor. Een goede verantwoording kan alleen opgesteld
worden als een financiële administratie aanwezig is, waarin alle financiële mutaties van het
verenigingsjaar worden geregistreerd. De boekhouding van RS 80 is vrij eenvoudig van opzet en geeft
jaarlijks inzicht in een staat van inkomsten en uitgaven en de vermogenspositie van de stichting.
De penningmeester is verantwoordelijk voor het doen van betalingen , registreert inkomsten uit
deelnemersbijdragen overzichtelijk en op datum , zorgt ervoor dat er niet teveel contant geld
aanwezig is anders dan wisselgeld t.b.v. de kas op de inschrijftafel bij de wandelingen.
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