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VAN DE REDACTIETAFEL. Terugblik op Stadstocht De Meern en De Groene Bedstee
in Wolfheze
Wat een memorabel afscheid
De dag na de Stadstocht vanuit De Meern open ik mijn mailbox.
Dan is het wel even slikken als ik het verslag lees. Het is geschreven
door Monique van der Slot, met in de aanhef: Afscheid van DE SOP.
Direct zie ik haar voor me op de foto’s, die ik een dag eerder, tijdens de tocht maakte. Ik denk
terug aan die energieke Sopper, of is het Sopster, die ons met ferme pas vooruitsnelde bij de
stadstocht vanuit Woerden 2020. We moesten allemaal in de hoogste versnelling om haar te
volgen. Het leven gaat voor iedereen langs een onvoorspelbare weg, waarbij je soms wel een
gevoel van onrecht voelt. Dat vind ik in het geval van Monique zeker van toepassing. Ik weet
zeker dat ik namens iedereen spreek als ik zeg dat ik het geweldig dapper vond, dat Peter
Drenth, haar echtgenoot, en zij de tocht voor 50 deelnemers tot iets onvergetelijks maakten.
Mijn pet af voor zoveel doorzettingsvermogen in deze fase van hun leven. Ik wens Monique
en Peter dan ook, namens alle Soppers, nog veel mooie momenten toe.
Jullie zijn kanjers.

Stadstocht Woerden 2020
Altijd die vrolijke lach
Lisse 2017
Noordwijk 2018

2020 Stadstocht Woerden
Monique houdt ’t tempo vast

Peter Lissenberg

SOP Utrecht / Haarzuilens van 7 september 2002
AFSCHEID VAN DE SOP
De organisatie van de wandeling
Enkele dagen voor de Stadstocht op 7 september zijn de weersvoorspellingen bar en boos.
Dat zal de opkomst en beleving natuurlijk niet ten goede komen. Gelukkig klinkt op de avond
voorafgaande aan deze dag alles toch nog goed. Zo kunnen Peter en Joop die dag toch mijn
tocht begeleiden met een mooie opkomst van 50 wandelaars. Zelf kan ik er door mijn
gezondheidstoestand niet bij zijn, maar heb een jaar terug wel de route in elkaar gedraaid en
nu gezorgd dat iedereen zijn natje en droogje zal krijgen. Op het laatste moment heeft
Casper zich bereid verklaard om de wagenrust op zich te nemen, waarvoor dank.

Op naar de eerste wagenrust
De tocht doet een heel nieuwe SOP-omgeving aan, met als basis
Kasteel de Haar. Tegen ieders verwachting in waarschijnlijk, heeft
de omgeving van Vleuten en de Meern ook veel groen te bieden,
en zo vertrekt de stoet onder een stralend zonnetje en met gelukkig
niet te hoge temperaturen richting een replica van een Romeinse
uitkijktoren en het op ware grootte nagebouwde castellum Hoge
Woerd. Daar gaan we natuurlijk dwars doorheen. Helaas is er geen
tijd om bij het hier gevonden Romeinse schip te kijken. Maar dat is
wellicht een reden om nog eens terug te keren.
Hoge Woerd
Langs een stukje originele Rijn wordt doorgelopen naar de nieuw
gegraven, gekanaliseerde, Nieuwe Rijn, en zo komen we bij de
groenstroken om de nieuwbouw heen. Ook is hier een fraaie vlonder te vinden, waarover ‘dwars door het water’ gelopen wordt…
tot er daarna ineens geen planken meer op een bruggetje liggen.
Via een geïmproviseerde route wordt de eerste wagenrust op
8,2 km toch bereikt. (Er kan in drie weken veel veranderen…..)
De Nieuwe Rijn over
Kennismaking met het Maximapark
We gaan het fraaie Maximapark in, door de Japanse tuin met de rododendrons die op dit
moment helaas niet in bloei staan, en langs het paviljoen in Japanse stijl. De oude kern van
Vleuten met zijn brouwerij en broederschapshuisjes volgt, en zo stevenen we af op de
Hamtoren, overblijfsel van kasteel Den Ham. Na een oversteek gaan we het terrein van
kasteel de Haar op met enkele kunstwerken [o.a. een boeren tafereeltje] die iets vertellen
over de geschiedenis van deze omgeving.
Haarzuilens, ‘t lijkt wel terug in de tijd
Zo wordt het dorpje Haarzuilens bereikt waar in het wapen van Haarzuilens de horecarust is.
De uitbater was al blij toen we onze reservering deden, nu staat hij al buiten te kijken en zegt:
” Ja, daar zijn ze”, als we klokslag één uur arriveren. Binnen is ruimte voor ons vrij gehouden
waar we zo’n drie kwartier heerlijk vertoeven.

De Hamtoren

Haarzuilens, terug in de tijd

De grote rust

De dorpspomp

En dan terug langs Kasteel de Haar
Na de rust korten we de route iets in en gaan dan langs kasteel
de Haar om al weer snel op de tweede wagenrust te komen waar
Casper ons al opwacht. Het drankje met de hartige Bifi-worstjes
en Tucjes vallen in de smaak.
Kasteel de Haar

Wandelen in het groen

In de rij voor het lekkers verstrekt
door verzorger van de dag, Casper Seijn

Maar we moeten weer door richting de Haarrijnse Plas. Lekker door het groen wordt weer
koers gezet naar het Maximapark waar we naar de Vlinderhof gaan. Ook nu staan de planten
daar nog mooi in bloei. Via de Jeremiebrug wordt het Maximapark verlaten.
Mijn laatste SOP-meters en een terugblik
En daar wacht ik in mijn rolstoel. Vriendin Danielle was zo lief
om me thuis op te halen en hier neer te zetten waarna ik het
laatste stukje mee gerold wordt. En zo kan ik dan toch afscheid
nemen als organisator van wandeltochten voor SOP.
Hette haalt dat nog mooi aan. Ooit begonnen als wandeling
vanuit Lisse door de bollenvelden, de duinen en langs de zee
met 97 deelnemers. En vandaag de negende tocht met precies
50 deelnemers……. Omdat Casper op het laatste moment zei:
“Schrijf mij dan ook maar in……..”

Ik kan er toch nog bij zijn
Bedankt SOP voor alle mooie tochten, zo’n 100, die ik mee
mocht lopen. Leuk dat ik ook enkele tochten mocht organiseren en zo mooie stukjes Nederland kon laten zien….
(de Bollenstreek, Leiden, Den Haag, Woerden en omgeving Haarzuilens) ik kijk daar met veel plezier op terug.

Met Peter en Joop Kettenis
(die de tocht met Peter voorliep)
en een welverdiend bloemetje
namens alle wandelaars van
Samen Op Pad.

Groet, Monique van der Slot

GROENE BEDSTEE-TOCHT WOLFHEZE 14-9-2022
Het vertrek
Om 10.00 uur spreekt Casper Seijn buiten het ontmoetingscentrum
Nederveluwe de geachte aanwezigen kort en bondig toe: “We zijn
met 43 personen. Hebben jullie er zin in? Dan gaan we”.
Ik zie nog wel Veronique in allerijl arriveren, dus we zijn met z’n 44-en.

Nog even het campinggevoel en dan klimmen en dalen
Eerst gaan we onder het spoor door bij station Wolfheze en komen op het Chaletpark
Lindenhof. De chalets hebben hun beste tijd gehad, hoor ik Gerard zeggen en hij heeft er kijk
op, want hij heeft in de bouw gewerkt. Op dit terrein worden we verzocht stapvoets te gaan,
meldt een verkeersbord, maar dat doet onze groep altijd al. We doorlopen eerst het gebied
Johanna Hoeve. Daar werd in september 1944 een hevige strijd gevoerd tijdens de operatie
Market Garden. Nu heerst er stilte en rust. We zien heidevelden en een kleurrijke strook
bloemen langs de akkers. We stappen over een pad met veel keien, dus wie oude stenen
zoekt, ze liggen hier voor het oprapen!!

Casper zet er de pas in

Onder het spoor door

Al snel het groen in

Bij Sportcentrum Papendal steken we de doorgaande Amsterdamseweg over en komen in de Vijverberg, een heidegebied waar de eerste
wagenrust is. We kunnen hier even kletsen en de bij de start ontvangen
vitaminereep - vol met granen, hazelnoten, chocola en dies meer zij –
nuttigen.
In de landgoederen Lichtenbeek en Boschveld is het flink klimmen.
We passeren de Stenen Tafel, een overblijfsel van een begraafplaats
van een in 1572 gesloten klooster.
Uw verslaggeefster
aan het werk

De ‘wagenrust’

De Groene Bedstee veraf en erin

Doel van de tocht bereikt
En dan komen we in de Groene Bedstee, waarnaar deze tocht is genoemd. De naar elkaar
groeiende beukenhaag laat geen zonlicht toe en zal in de afgelopen zomer zeker voor
verkoeling gezorgd hebben.
Daarna wordt het behoorlijk klimmen, maar dan zie je ook wat. We passeren n.l. de
Christuskoepel. Een rijksmonument uit 1939/1940. Koningin Wilhelmina was zeer bezorgd
over de morele verloedering van de maatschappij. Daarom liet zij deze kapel als tegenwicht
bouwen met het Christusbeeld in het midden en 7 beelden aan de zijkanten, die de 7
deugden symboliseren: Geloof, hoop, liefde, rechtvaardigheid, sterkte, gerechtigheid en
voorzichtigheid. Met dit in onze oren geknoopt te hebben gaan we verder.

Genieten in Grandcafé Schoonoord
Rond 13.00 uur lopen we het chique Oosterbeek binnen.
Dit dorp is internationaal bekend om de Slag om Arnhem.
Juist in deze week zijn er veel activiteiten die daarmee verband houden. Overal zie je de Airborne-vlag hangen. We
hebben de hoofdrust in Grandcafé Schoonoord, waar een
tafel in de serre voor ons is gereserveerd. Zo kan ik zien
wat iedereen graag nuttigt, zoals kroketten, tosti’s en soep.
Ook de koffie, de thee en het bier vloeien rijkelijk.

Even bijtanken

Op pad weer in het groen
van de Bilderbergbossen

Overal bezig met de komende herdenking

Na ruim een half uur, zeg maar 3 kwartier, gaan we weer. Velen onder ons hebben eerst nog
staan praten met enkele Britse militairen, die wegens de herdenking een week hier in
Oosterbeek zijn.
Op naar de laatste wagenrust en Wolfheze
We gaan achter langs het Airborne-museum de Bilderbergbossen in. Een gebied met veel
greppels en bruggetjes. Op een gegeven ogenblik horen we steeds militaire vliegtuigen
overkomen. Zeker een oefening voor zaterdag en zondag. Bij de Oude Kloosterweg hebben
we de 2e wagenrust. Wilma en Corrie staan daar met een koek en een sapje. Daar hoor ik
dat de route wat ingekort is vanwege de tijd. Misschien jammer voor sommigen, maar je zult
mij er niet over horen klagen.

Wat een keus weer
Heerlijk wandelen dus
We zijn er bijna
De verzorgingsploeg

Even bukken

We gaan even verderop door een beroemd spoortunneltje. Hier vonden de inwoners van
Wolfheze een veilige plek toen hun dorp onder vuur lag in WOII. Nu lopen wij er bukkend en
lachend doorheen. Precies om 16.00 uur zijn we weer bij het station.
Lieve mensen, allemaal bedankt voor de prettige sfeer. Ik heb genoten. Met de goede zorgen
van jullie allemaal hebben we weer een mooie dag beleefd. In vrijheid.
Zeist, 15 september 2022.

Jeannette van Buuren

