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Werkhoven, september

VAN DE REDACTIETAFEL …
In deze nieuwsbrief aandacht voor:
 de eerste twee groepswandelingen na de vakantieperiode vanuit Ede en Katwijk;
 de wandelkalender vanaf 1 september t/m eind oktober. Let op de wijziging van
de startplaats bij een aantal tochten. Houd dus de lijst in dit Soppertje aan.
DE 2e EDESE NATUURLANDSCHAPSWANDELING VAN 24 AUGUSTUS
Start vanaf een historisch stukje Ede
Diny Meurs heeft voor deze tocht een stukje Ede uitgezocht dat dit jaar precies 1 eeuw
geleden het begin van de ENKA-geschiedenis vormde. Vooral met de productie van
kunstzijde is deze fabriek uitgegroeid tot een bijzonder bedrijf in de Edese geschiedenis.
Ede telde toentertijd 7095 inwoners. Allereerst werden er driehonderd arbeiderswoningen
gebouwd, om werknemers, ook van elders, te huisvesten.
In 1929 werkten 5200 mensen bij ENKA Ede.
Nadat de fabriek na een eeuw de deuren sloot,
werd besloten dat een deel van de oude fabriek
geïntegreerd zou worden in een nieuw te bouwen wijk.
Zo kwam ook De Fietser, een fiets testcentrum, in de
voormalige fabriek terecht, van waaruit wij vandaag
starten.
‘We starten met een omleiding’
Ede bouwt nog steeds, dus de route wordt een dag van te voren nog aangepast
Omdat men rond het voormalige ENKA-terrein nog steeds bezig is, bleek de route die
Diny voor ogen had net na de start, afgesloten te zijn. Zij heeft e.e.a. goed voorbereid, dus
lopen we, met 51 enthousiastelingen, via een kleine omweg toch naar het zeer fraaie
bosgebied van De Sysselt.
Kennismaking met de heide en de warmte
Na De Sysselt bereiken we het open heidegebied van de
Ginkelse Heide. De heide heeft enorm te lijden van de warmte.
Veel heide is dor en dood. Vraag is wat daar nog van hersteld.
Onze wandelgroep veroorzaakt zelf een stofwolk boven het
pad. Later op de dag blijken de meeste wandelaars behoorlijk
zwart te zijn. Het fijne zand plakte prima vast, vooral op de
mensen die goed ingesmeerd waren met zonnebrandcrème.
We genieten echter volop van het prachtige uitzicht en de zon.
De stofwolk

We krijgen ‘rugdekking’ in het bos
Ook voor het Nederlandse leger blijkt deze zeer warme dag
een uitgelezen moment om met volle bepakking op pad te gaan.
Onderweg naar de eerste wagenrust passeren we regelmatig
groepjes soldaten, die serieus met hun taak bezig zijn. Onze
fotograaf meende zelfs een SOP-EHBO jeep te ontwaren in
de stofwolk, die ook zij oefenend veroorzaakten.
De eerste wagenrust en op naar Juffrouw Tok
Na een stukje door het bos bereiken we de wagenrust, waar Piet v.d. Hagen ons verwent
met drinken en een koek. Ook heeft hij i.v.m. de warmte extra water voor een ieder die zijn
flesje wil vullen. We maken een lus richting het Mosselsche Veld. Hier is het ook nog
klimmen en dalen, maar na zo’n 15 km bereiken we Juffrouw Tok, de grote rust voor
vandaag. Daar heeft Diny voor iedereen nog een verrassing. Voor alle deelnemers is er een
zwerfsteen met wandelschoen en een wandelspreuk erop, speciaal door haar gemaakt.
We worden bij Juffrouw Tok vlot bediend en ook kun je bij Piet weer je watervoorraad
aanvullen. Dat is bij deze warmte, zo’n 30 graden inmiddels, geen overbodige luxe.

Juffrouw Tok

Diny is creatief bezig geweest

Even in de schaduw, top

Het laatste deel van de route
Na de rust volgt nog een stuk over de Ginkelse Heide, langs het herdenkingsmonument van
de landing van de paratroepen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Daarna duiken we opnieuw
de bosrand in. Na 20 km staat Piet er weer, nu met door Diny gebakken pannenkoekjes.
Volop keus: met stroop, poedersuiker of jam. Heerlijk! Door de warmte en het
zware terrein gaat het lastig worden om om 16 uur binnen te zijn. Een aantal wandelaars
kiest voor de kortere route, terwijl de anderen de oorspronkelijk geplande route volmaken,

Wat een schitterend heidegebied

Diny’s huisvlijt. Heerlijk!!

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde wandeldag, Piet en Diny:
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RONDJE KATWIJK OP 31 AUGUSTUS
De Katwijksche Post
Dat we met Samen Op Pad op diverse plaatsen de wandelschoenen aantrekken is bekend, maar dat we ook in het plaatselijke
nieuws genoemd worden, komt lang niet altijd voor. Wel is het een
manier om ons groepswandelen onder de aandacht te brengen.
Misschien een suggestie voor organisatoren die nog niet van deze
mogelijkheid gebruik maken.
Op naar Café ’t Wachtje
Al vroeg vertrekken we vandaag richting Katwijk, omdat we onderweg nog een wandelenthousiasteling oppikken en we zeker niet door files verrast te laat
willen aankomen. Na een voorspoedige reis bereiken we café ’t Wachtje. Een zeer blije
gastheer verwelkomt ons daar en ook Huib Bavelaar en Anne-Marie. De uitbater is blij dat
vrijwel alle een en veertig Soppers hun lege kopjes keurig inleveren voor vertrek.
Eerst een stukje historie en dan op naar Noordwijk
We gaan na vertrek eerst een oud stukje Katwijk door. We passeren molen De Geregtigheid uit 1740. Na de Dorpskerk uit de 13e eeuw, komen we al snel bij het uitwateringskanaal, waar De Triton, een rondvaartboot, die al tientallen jaren dienstdoet, ons
tegemoet vaart. Iets verderop passeren we de jachthaven van Katwijk en de prachtige
appartementen die daar liggen. Daarna trekken we de duinen in we, passeren de gebouwen van ruimteorganisatie ESA-Estec, die meewerkt aan talloze ruimtevaartprogramma’s.
Dan, na ruim 6 km, komen de bollenvelden in zicht en wat voor ons nog leuker is, de
verzorgingswagen van Annemarie Bavelaar. Een koek en een drankje gaan er wel in.
Vervolgens start de route door de duinen. Het gaat nu op en af, langs prachtige villa’s.

De Geregtigheid

Jachthaven en bollenvelden

Anne-Marie op haar post

Na op en af, weer een stukje vlak.
Na de tocht door de duinen bereiken we het gebouw van de
KNRM en even later lopen we nu het oude Katwijk aan Zee
binnen. Vroeger heb ik in deze streek gewoond (Noordwijk),
maar het verrast me wat daar allemaal is opgeknapt. We
bereiken niet veel later de boulevard, waar de grote rust is.

Mooi, vernieuwd Katwijk

Half twee, dus vertrekken vanaf verzamelpunt de haringhappers
Bij het beeld van de haringhappers verzamelen we ons voor deel twee van de tocht. Het
is intussen aardig warm aan het worden. Na een stukje langs de echte oude vuurtoren en
het pittoreske Andreashofje, gaan we via de boulevard het strand op. Heerlijk windje in
de rug. Een makkie lijkt het. Maar bij het verlaten van het strand blijkt een erg hoge
duinbult te liggen. De meesten zijn blij als ze deze hindernis overwonnen hebben. We
slingeren door de duinen langs een paar duinmeertjes. Daarna bereiken we bij Quick
Boys de tweede wagenrust waar de chocolade traktatie wacht. Daarna is het nog een
paar kilometer en arriveren we even na vieren ‘t Wachtje. Tijd om even na te praten en
Huib en Annemarie te bedanken voor een heerlijke wandeldag.

De haringhappers
Klaar voor deel twee
Wandelkalender september en oktober met
gewijzigde startplaatsen!

Even geen makkie….

7 september 2022 Stadstocht
Startplaats: Voetbalvereniging De Meern, Loenenseboslaan 2, 3454 NT Utrecht
Inlichtingen: 06-40832625
14 september 2022 Groene Bedsteetocht
Startplaats: Pro Persona, Wolfheze 2, 6874 BE Wolfheze
Inlichtingen: 06-15214903
21 september 2022 Mooi Zwijndrecht
Startplaats: Wijkcentrum Hart van Meerdervoort, Perkstraat 57, 3333 VE Zwijndrecht
Inlichtingen: 06-28174365
5 oktober 2022 Rondje Amersfoort
Startplaats : Kantine VV Hoogland, Sportlaan 30, 3828 AZ Hoogland
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
26 oktober 2022 Bossen, boerderijen en kastelen.
Startplaats: Hotel/café Bakker, Dorpsstraat 24, 7251 BB Vorden
Inlichtingen: 06-19222117
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