
    
  
 
 
Amsterdam Light Walk 2016 
 
Dinsdag 27 december jongstleden was het dan zover en hebben 6.500 deelnemers de 
Amsterdam Light Walk 2016 van in totaal 15km gelopen. 
Op deze avond werd er door het lichtparadijs van Amsterdam gewandeld. 
Zie hiervoor onderstaande link voor verdere informatie. 
http://www.amsterdamlightwalk.nl/kunstwerken/ 
Onder de duizenden deelnemers mocht natuurlijk de wandelgroep Sporty Maluku Huizen 
niet ontbreken. 
Een week voor de start hebben een aantal leden van de wandelgroep een nieuwsbrief 
ontvangen met informatie en alles wat men nodig heeft om goed voorbereid van start te 
kunnen gaan. 
 

   
 
Maudy Wattimury, Tabitha Wattimury, Paula Nikijuluw, John Salampessy, Piet 
Matitahatiwen, Niquel Matitahatiwen, Edwin Muller, Robbert Wattimury en Mickey 
Matitahatiwen stonden bij de start (Passenger Terminal Amsterdam) dan ook te popelen om 
te vertrekken.  



Na nog even gepraat te hebben met bekenden van ons, de families Robbers/ Koppelle uit 
Huizen, zijn wij om 18.00 uur van start gegaan. 
 
De tocht liep langs de verschillende kunstwerken, die heel mooi verlicht waren. 
Bijna elk kunstwerk werd dan ook door honderden mensen op de foto gezet. 
De wandeling liep van de rechterkant van het Centraal Station (Haarlemmerbuurt) naar een 
stukje van de Jordaan (de Negen Straatjes) naar het Museumplein om daarna via de Stopera 
weer bij de Passengers Terminal Amsterdam te eindigen. 
Tussendoor kreeg men bij de stempelposten (4 stuks) een kleine traktatie van de organisatie. 
 
Moe maar voldaan heeft niet alleen de wandelgroep Sporty Maluku Huizen, maar ook de 
wandelgroep Robbers/ Koppelle onder de bezielende leiding van Ferry Volmer de eindstreep 
weten te bereiken. 
De ervaringen van de wandelaars waren verschillend. De één vond de wandeltocht een  
makkie en de ander vond het zwaar. 
Al met al heeft men wel genoten van het lichtparadijs van de stad Amsterdam. 
Na een, door de organisatie aan geboden, glühwein te hebben genuttigd zijn wij, na eerst 
langs snackbar BEO te zijn geweest, huiswaarts gekeerd.  
Al met al een leuke dag gehad. 
Zie bijgaande foto’s voor een impressie van deze dag en avond. 
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