
 

Nieuwsbrief voor de Leden van de loopclub Rijlust! 

          

 
De derde  en vierde verkenning. 
Op 17 augustus zijn we op pad geweest om de route van Hoogeveen naar Beilen te verkennen. 
Deze route was erg mooi. Je loopt veel door het bos en mooie natuurgebieden.  
Na en paar kilometer kom je al in het Spaarbankbos en hier staat een monument die veel indruk maakt. 
De drie kruizen en de twee davidsterren staan symbool voor de schoten die de slachtoffers het leven 
hebben gekost. 
 

  
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=151472168368704&set=a.151472158368705.1073741827.150591358456785&type=1&source=11


 
Na deze plek te hebben verlaten vervolgen wij de route via Stuifzand, Siberie,  Zwarteschaap en 

Kremborg richting Tiendeveen en vervolgens naar Wijster.  

Daar komen we zelfs een bekende tegen en wel de Vamberg, deze is gewoon in de route opgenomen en 

vanaf Wijster is het nog maar een 9 km. naar station Beilen.  

Vanaf het station Beilen is het dan nog maar 10 km. naar Hooghalen. 

Dit laatste stuk kun je als lid zondag 4 mei samen met de groep meelopen naar Hooghalen.  

Het is natuurlijk erg leuk om met zo’n groot mogelijke groep gezamenlijk in Hooghalen aan te komen en  

’s avonds naar de herdenking te gaan. 

 

  
  

Zaterdag 12 oktober met de trein naar ’t Harde, dit station komt 2 keer voor in  de route. Al snel blijkt dat 

deze route niet overal duidelijk aangegeven staat, hierdoor lopen we diverse keren verkeerd. Dit is goed 

om van te voren te weten, zeker omdat we hier tijdens de loop ’s nachts gaan lopen en dan wil je niet dat 

je verkeerd loopt.  

In Elburg aangekomen tijd voor inmiddels standaard appeltaart met slagroom en even tijd om op te 

warmen. De route wordt vervolgd via Museum Sjoel Elburg en weer richting het station ’t Harde. 

Het Museum was tot 1947 een synagoge, maar omdat niemand van de Elburgse Joden terugkeerde is het 

formeel in 1947 opgeheven en sinds 2008 huist het museum Sjoel Elburg in de voormalige synagoge. 

 

  
 



 
Het tweede stuk vanaf het station is weer een mooi gebied om te lopen. Alleen jammer dat we hier 

s’nachts lopen en we er voor gaan kiezen om de routes in het donker over de rolstoelroute af te leggen.   

   

  

  

 
 

 Opgaves: 
Inmiddels is de website http://www.westerborkpadrun.nl/ ook beschikbaar.  

De eerste reactie hebben we al op deze site gehad, een vrijwilliger van de Oude Synagoge Harderwijk 

heeft ons uitgenodigd om bij hun langs te komen, deze zit direct aan de route en men vindt het een 

geweldig mooi initiatief en we zijn van harte welkom. (koffie staat klaar en een rondleiding krijgen) 

Via de Trimclub Rijlust site kun je op de site  komen en andersom ook op die 

van de Trimclub. 

De komende tijd wordt de site steeds aangevuld met nieuwe informatie en foto’s.  

 

Opgave kan nog steeds en nu ook via de site. 

Heb je vragen schroom niet om ons te vragen of stuur een mail naar: info@westerborkpadrun.nl 

Erna, Sabina, Sonja, Hetty, Arend, Marcel, Rudy en Harry 
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