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Beste wandelaars en Nordic Walkers, 
 
De komende 2 weken blijft het nog warm en droog weer, de zomer begint 
vroeg. In het bos merken we dat ook, de bomen zitten volop in het groen 
maar de droogte is ook hier duidelijk aanwezig.  
 
Inmiddels heeft er een groepje van 7 deelnemers de basiscursus Nordic 
Walking afgerond en staan er alweer 2 personen op de lijst voor een 
kennismakingsles. 
 
Daarnaast heb ik mijn proefles cognitieve fitness aan een aantal van jullie 
mogen geven. Terugkijkend een succes, waar vooral het plezier duidelijk 
aanwezig was. Als het goed is sluit ik komende week deze opleiding af. 
 
Ook staat de vakantieperiode weer voor de deur, zie ook de agenda aan het 
eind van deze nieuwsbrief. Tevens gaan we met de zondaggroep vanaf 
Pinksteren weer starten vanaf Joe Mann.  
 
Allemaal een mooie zomerperiode, 
 
Ina 

 

 

 
 
 



Drie tips om je nieuwe schoenen in te lopen 
 
Je hebt jezelf getrakteerd op een nieuw paar wandelschoenen. Om je voeten en 
enkels te laten wennen aan je nieuwe schoenen is het belangrijk om ze goed in te 
lopen.  

 
In samenwerking met Xsensible 
 
Natuurlijk wil je gezien worden met je nieuwe schoenen die je met plezier hebt 
uitgezocht. De schoenen die jou op veel mooie plekken gaan brengen. Om ook 
met veel plezier wandelend op al die plekken te komen, is het een must om je 
schoenen goed in te lopen.  
 
Tip 1: Gun jouw voeten de tijd om te wennen 

Een nieuw paar wandelschoenen zit in het begin wat strakker en stugger dan je 
gewend bent. Hoe comfortabel de wandelschoen ook is, je zult merken dat de 
schoen zich nog wat moet vormen naar je voeten. En daar is tijd voor nodig. We 
raden aan om je voeten rustig te laten wennen aan de wandelschoenen. Draag de 
nieuwe schoenen daarom in het begin wat korter en bouw het langzaam op. Je 
kunt een ander paar schoenen (denk aan je oude wandelschoenen) meenemen 
om af te wisselen wanneer dat nodig is. Je kunt de schoenen ook thuis inlopen. 
Bij het inlopen gaat het niet om de afstand die je in de schoenen aflegt, maar om 
de tijd die je jouw voeten geeft om te wennen aan de wandelschoenen. Door het 
nieuwe paar regelmatig te dragen, wen je sneller en kun je er binnenkort de hele 
dag van genieten. Bel je wandelmaatje maar vast op om nieuwe wandelingen in 
te plannen! 

 



Tip 2: Fietsen in plaats van inlopen 

Wist je dat het ook handig kan zijn om ervoor te kiezen om je nieuwe 
wandelschoenen in te ‘fietsen’? In plaats van het paar in te lopen, stap je lekker 
op de fiets. Zo kunnen je voeten wennen aan de schoenen zonder dat je meteen 
veel kilometers te voet aflegt. De wandelschoenen worden soepel en vormen 
zich steeds meer naar je voet, terwijl jij ondertussen van de omgeving geniet. 

 
Tip 3: Draag de juiste wandelsokken in je schoenen 

Last but not least adviseren we om de juiste wandelsokken te dragen. De 
wandelschoenen kunnen nog zo comfortabel zijn, maar de juiste wandelsokken 
maken écht het verschil. 
 
 

 

Gratis silicagelzakjes houden je 
spullen in huis langer mooi 
Beeld: Getty Images | Maartje Bressers | Gepubliceerd: 06-01-2022 
Je vindt ze vaak in een schoenendoos of de zak van een nieuwe jas: kleine 
zakjes met doorzichtige korrels. Deze zogenaamde silicagelkorrels absorberen 
water en zorgen ervoor dat producten onderweg niet beschadigen door vocht. 
Normaal gooi je ze meteen weg, maar waarom eigenlijk? Ze komen thuis ook 
van pas! 



Oude foto’s mooi houden 

Heb je een doos met oude foto’s in huis? Stop er een zakje silicagel in zodat foto’s 
minder snel verkleuren en dus langer mooi blijven.  

Vochtige camera voorkomen 

Stop een silicagelzakje in je cameratas. Als je op vakantie bent in een omgeving met 
een hoge luchtvochtigheid kan de cameralens namelijk vochtig worden. Een zakje 
silicagel voorkomt dat er water in de camera komt.  

Stinkende sportkleding: verleden tijd! 

Kleding die je na het sporten in een tas gooit gaat snel stinken. Voorkom de ergste 
stank door wat silicagelzakjes in de tas te stoppen. De korrels nemen het vocht op 
en zorgen ervoor dat de tas frisser ruikt.  

Gereedschap roest minder snel 

Gereedschap gaat roesten door vocht. Leg er dus zakjes silicagel bij, zo blijft het 
langer mooi! 

Weg stinkschoenen! 

Heb je last van zweetvoeten met stinkschoenen tot gevolg? Bewaar enkele 
silicagelzakjes in de schoenen om het vocht te absorberen en vieze geurtjes tegen te 
gaan. 

Schone handdoeken 

Om handdoeken zo fris en droog mogelijk te bewaren in de badkamer, stop je een 
paar silicagelzakjes in de stapel. Zo blijven de handdoeken veel langer fris! 

Dierenvoeding bewaren 

Heb je een grote zak hondenbrokken of kattenvoer in huis? Doe een paar zakjes 
silicagel in de verpakking zodat de voeding droog en vers blijft. Wel goed opletten 
dat je het niet per ongeluk in de voerbak doet natuurlijk.  

 



Bloemen drogen 

Verse bloemen laten drogen? Stop ze in een doos samen met wat silicagelzakjes. Zo 
drogen de bloemen heel mooi en efficiënt op.  

Tuinzaden bewaren 

Als je een eigen voorraad zaden hebt om te zaaien in de tuin, is het belangrijk om ze 
droog te bewaren en zo schimmelvorming tegen te gaan. Met een paar 
silicagelzakjes bewaar je jouw zaden veilig en droog tot het juiste seizoen. 

Extra tip 

Werken de zakjes niet meer? Stop ze een uurtje in de oven die op honderd graden 
Celsius staat. Ze zijn vervolgens weer zo goed als nieuw! 

Bronnen: RTL Nieuws, Ikwoonfijn 

 
 
AGENDA 
 
Geen trainingen op: 

 Vanaf 21 mei tot en met 4 juni  
Dat betekent dat de eerste training op 5 juni is op de eerste Pinksterdag 
vanaf Joe Mann. (voor wie wiltѮѯѰѱ) 
 
De zondagtrainingen starten vanaf 5 juni weer vanaf Joe Mann ipv ’t 
Boshuys. 

 
Kennismakingsles Nordic Walking: 20 juni om 16 uur vanaf Joe Mann  
 
 
Limburgwandeling (13 km) op dinsdag 7 juni door het Gerendal met 
Orchideeëntuin.  
 
Zomerwandeling staat onder voorbehoud gepland op 3 juli (informatie 
volgt in juni) 


