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VAN DE BESTUURSTAFEL…
Het eerste half jaar zit er al weer op
Even een terugblik op het afgelopen half jaar. We merken dat na de
corona periode er echt sprake is van een herstart. Het aantal deelnemers aan onze groepswandelingen doet terugdenken aan de beginfase.
In ons eerste jaar 2008 noteerden we 40 wandelaars gemiddeld per tocht.
Tot nu toe hebben we er in 2022 17 tochten op zitten en daarbij namen 789 personen deel.
Dat betekent gemiddeld 46 deelnemers. We hopen dat de komende tijd het gemiddelde weer
langzaam gaat stijgen, al blijft corona in ons midden. Het is afwachten wat het virus in de rest
van het jaar nog doet.
Ook de hoge benzineprijs blijkt voor een aantal wandelaars een reden om niet al te ver te
willen reizen om aan onze tochten deel te nemen.
Daarnaast is er een redelijke lijst mensen met blessures. Wij wensen hen
een voorspoedig herstel toe en hopen dat zij t.z.t. weer kunnen aanhaken.
Ere wie ere toekomt.
Wel moeten we de organisatoren een pluim geven, want de deelnemers
hebben meer dan genoten van wat de tochten ons te bieden hadden.
Het ‘gouden’ achtje
Ook een paar achtjes bleken een gouden greep, daar dat voor een aantal
personen de gelegenheid bood om weer in het ritme te komen. Ook voor
de accommodaties, die vaak speciaal voor ons de deuren openden, was
dit een aantrekkelijke formule, zeker als het aantal deelnemende wandelaars nog niet zo groot is. Zij krijgen dan toch wat inkomsten binnen voor
de moeite die zij zich getroosten.
De wandelkalender voor 2023 mogelijk met jouw/jullie tocht erop
Binnenkort start Hette Smedema weer met het samenstellen van de kalender voor 2023.
We weten dat een paar organisatoren niet meer is staat zijn om dan een tocht op de kalender
te zetten. Zou jij, mogelijk met een wandelmaatje, ook eens een tocht willen opzetten, dan
wordt dat zeker op prijs gesteld. Bij het bestuur is een draaiboekje verkrijgbaar waarin staat
wat daar allemaal voor komt kijken en welke steun het bestuur je daarbij kan geven.
Schroom dus niet, maar pak de handschoen, of moeten we ’wandelschoen’ zeggen, op.
Voor mensen die met het openbaar vervoer willen reizen is het handig als de startlocatie
makkelijk bereikbaar is, iets waar mogelijk rekening mee te houden is.

Tot slot nog handig om te onthouden: We blijven als groep bij elkaar
Vooraf vind je op de website de route van de tocht. Toch kan het goed zijn dat deze tijdens de
tocht wordt aangepast. Dit gebeurt dan om bijvoorbeeld veiligheidsredenen, of omdat de duur
van de tocht te lang wordt. We streven ernaar om om 16.00 uur de tocht te kunnen afsluiten.
Als we de route aanpassen is het wel de bedoeling dat de groep bij elkaar blijft, zodat we
gezamenlijk finishen. Samen uit, samen thuis.

Peter Lissenberg
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Afscheid van een van onze organisatoren
We zitten vanmorgen al vroeg in de auto om naar Lelystad te rijden, een best grote plaats, die
hoofdstad is van de Flevopolder. Als we de snelweg afdraaien zien we aan de ‘flat met
ooievaars’ direct dat we op de juiste plaats zijn aangekomen. Niet veel later arriveren we
bij het vertrouwde Buurthuis Het Palet. Achter de inschrijftafel treffen we Rolf Craanen, en
André Loos. Rolf zal vandaag met Liesbeth, de vrouw van André, de verzorging op zich
nemen.

Een v.d. ooievaars

Ik trakteer vandaag

Hans met een bedankje

André is inmiddels op een leeftijd dat het wandelen niet meer zo goed gaat, dus heeft hij toch
met pijn in het hart besloten dat dit de laatste Flevolandtocht zal zijn. Omdat fietsen hem nog
wel goed afgaat, zal hij ons onderweg vanaf de fiets gedurende een groot deel van de tocht
begeleiden. Tevens wil hij dit moment met ons vieren en biedt ons een broodje en drankje
aan bij de grote rust. Dat wordt door ons natuurlijk zeer gewaardeerd.
Gelukkig is eraan gedacht
Hette Smedema en Hans Mulder waren op dit bijzondere moment voor André voorbereid en
dus kon hij voor vertrek nog even in het zonnetje gezet worden en bedankt voor de prachtige
tochten die hij in Flevoland voor ons georganiseerd heeft. Hette geeft aan dat we ook volgend
jaar, weliswaar vanuit een andere vertrekplaats, Zeewolde, een tocht op de kalender zetten
om toch Flevoland in ere te houden.
Tien uur, op pad dus en direct het groen in
Om 10 uur staan negenendertig wandelaars klaar om de tocht
te gaan lopen. De verwachting van velen is dat een groot deel vast wel door Lelystad zal
lopen. Maar dat pakt anders uit. Al snel lopen we de wijk uit en het Oostrandpark in. Je kunt je
nauwelijks voorstellen, dat dit nog geen halve eeuw terug een grote open vlakte was. In 1967
vestigden zich hier de eerste bewoners! Het gras staat hier op sommige punten wel 50 cm
hoog en is het voor ons als voorlopers soms even goed kijken waar de route zijn vervolg
heeft. Via het Paardenbos en even een stukje langs de buitenkant van de Zuiderzeewijk,
bereiken we de eerste wagenrust, waar we van een drankje en koek worden voorzien.

SOP-tocht met voorfietser
Direct na de rust worden we begeleid door André, die niet mee loopt, maar voorop mee
fietst. Mijn GPS-apparaat kan ik wel inpakken, want hij past de route ter plekke aan en zorgt
dat we via het Zuigerplaspark aankomen bij de grote rust bij het Houtribhoekstrand. (We
hebben er inmiddels zo’n 13 km opzitten). Daar, bij The Beach, staat het eerder beloofde
lekkers klaar en dat wordt vakkundig en vlot uitgeserveerd. De meesten zijn blij een plekje
in de schaduw te hebben gevonden, want het is inmiddels best warm geworden. Ook zijn
we, door al dat wandelen in het schaduwrijke bos, erg verwend.

Onze voorfietser

Genieten aan het water

Even overleg voor vertrek

Na de rust gelukkig weer snel het groen in
Na zo’n half uurtje wordt het tijd voor de terugtocht. Opnieuw fietst André voor ons uit en via
het Belevenissenbos arriveren we bij de Zuigerplas. Daar geeft André een korte uitleg over
het ontstaan van de plas. Het hier gewonnen zand is gebruikt bij de aanleg van wegen en
woonwijken. Zo is een prachtig stukje natuur ontstaan, waar ’s zomers de bewoners graag
een dagje doorbrengen.

De 2e wagenrust

Uitleg bij de Zuigerplas

Wat een groen bij de stad

De tweede wagenrust en dan op naar de finish.
Na het verlaten van het Zuigerplasbos steken we de Beginweg over. Wat een toepasselijke
naam in het ‘nieuwe’ land. Daar staat aan de bosrand opnieuw de volgwagen. Een heerlijke koek en een flesje water, wat een fantastische keuze op deze warme dag, is ons deel.
We lopen over een zandpad, in de schaduw van de bosrand, naar het Bergbos. Daar maken we een extra lus, want we moeten natuurlijk wel op de 25 km uitkomen. Dan worden
we nog even op de proef gesteld in het Oostvaartbos. Terwijl André een stukje omrijdt worden wij een ruiterpad op gestuurd. Een kilometer de kantjes eraf lopen zullen we maar
zeggen. Aan het einde van het pad staat onze voorfietser weer klaar. Via de Atolwijk komen
we even voor vier uur keurig terug op het vertrekpunt. Een prachtige wandeldag zit er weer
op en na nog een drankje, ingeschonken door Elisabeth, die nu weer achter de bar staat,
stappen we in de auto voor de terugrit. Namens alle wandelaars bedankt voor deze
schitterende tocht.

Peter Lissenberg

HET SOP-PROGRAMMA TOT EIND 2022
24 augustus 2022 2e Edese Natuur-en Landschapswandeling
Startplaats:: Restaurant De Fietser, Akulaan 2, 6717 XN Ede
Inlichtingen: 06-23620243

31 augustus 2022 Rondje Katwijk
Startplaats: Café ’t Wachtje, Tulpstraat 1, 2223 HN Katwijk
Inlichtingen: 06-22212990
7 september 2022 Stadstocht
Startplaats: Voetbalvereniging De Meern, Loenenseboslaan 2, 3454 NT Utrecht
Inlichtingen: 06-40832625
14 september 2022 Groene Bedsteetocht
Startplaats: Restaurant .& pannenkoekenhuis De Tijd, Wolfhezerweg 87, 6874 AC Wolfheze
Inlichtingen: 06-15214903
21 september 2022 Mooi Zwijndrecht
Startplaats: Hart van Meerdervoort Perkstraat 57, 3333 VE Zwijndrecht
Inlichtingen: 06-28174365
5 oktober 2022 Rondje Amersfoort
Startplaats : Kantine VV Amsvorde, Leusderweg 310, 3817 KJ Amersfoort Zuid
Inlichtingen: 06-34779173
12 oktober 2022 Blauwe Kamertocht
Startplaats: Steakhouse Cunera,, Grebbeweg 1, 3911 AS Rhenen
Inlichtingen: 6-15214903
19 oktober 2022 Herfst in het Dommeldal
Startplaats: Cultureel Centrum Meander, Meanderplein 3 5271 GC Sint-Michielsgestel
Inlichtingen: 06-11838445
16 november 2022
26 oktober 2022 Bossen, boerderijen en kastelen.
Startplaats: Hotel/café Bakker, Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden
Inlichtingen: 06-19222117
9 november 2022 Rijnwaardentocht
Startplaats: Restaurant De Panoven, Panoven 18, 6905 DZ Zevenaar
Inlichtingen: 06-15214903
16 november 2022 Lopend Vuurtje 2
Startplaats: Brandweerkazerne Driebergen, Bosstraat 1, 3971 XA Driebergen
Inlichtingen: 06-30708899
7 december 2022 Rondje Rozendaal-Rheden
Startplaats: VV DVOV, De Pinkenberg 4, 6891 DM Rozendaal
Inlichtingen: 06-16384897
28 december 2022 Grebbelinietocht
Startplaats: Brasserie Schimmel,. Stationsweg Oost 243, 3931 EP Woudenberg
Inlichtingen: 06-15214903

Toegevoegd aan de
kalender

Raadpleeg altijd even, kort voor de tocht, de website. Dit i.v.m. bijvoorbeeld een wijziging van een
startplaats! We hopen jullie met deze kalender weer veel wandelplezier te bezorgen.

