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Werkhoven, begin oktober

VAN DE REDACTIETAFEL …
In deze nieuwsbrief aandacht voor:
 SOP-tocht Mooi Zwijndrecht met huldiging Quirinus Hoogland;
 Overleg van het bestuur;
 De wandelkalender voor oktober 2022. Let op: Eén tocht die vervalt!
SOP-tocht, 9e Mooi Zwijndrecht van 21 september
En dan zit je daar in het 'Hart van Meerdervoort' te wachten op wat komen gaat. Er
gaat van alles door je heen. Het is een nieuwe locatie. Kunnen de mensen het wel vinden en
zijn er voldoende parkeerplaatsen? En... nog belangrijker, hoeveel wandelaars komen er?
De laatste tijd zit de klad er een beetje in. Ouderen haken af en jongeren hebben minder
belangstelling voor de wandelsport. We zullen het zien en beleven.

Martha en Diny schrijven in

Even bijkletsen kan nu mooi

Nog kort ’werkoverleg’

Martha is de eerste die binnen druppelt. Meteen en spontaan neemt zij de taak op zich
om in te schrijven. Spoedig erna komen er meerderen bij. De zon is inmiddels ook boven de
daken gekomen en maakt het allemaal veel vrolijker. Het is de eerste keer dat we vanuit hier
gaan starten. Tijdens de voorbereidingen heb ik verschillende mogelijke gelegenheden
bezocht. De eerste zag het niet zitten, wegens gebrek aan vrijwilligers en anderen waren op
deze dag niet beschikbaar. Ook één der oudste kerken van Zwijndrecht had graag de deuren
voor ons geopend, maar moest 'nee' zeggen, omdat juist die dag het koor een generale
repetitie had.
Trouwens er waren meer drempels voor deze tocht. De eerste planning ging uit van een
wandeling de andere kant op en met een overvaart met de waterbus. Alles was min of meer
in kannen en kruiken en toen werd de dienstregeling gewijzigd en kwamen er minder
afvaarten. Het risico op vertraging van een half uur of langer werd te groot. Ook het zoeken
naar een geschikte rustlocatie voor de lunch was niet gemakkelijk. Heel wat keren kreeg ik
nul op het rekest, maar de aanhouder wint en volharding doet zegevieren. Bij de wielerclub
lukte het uiteindelijk.

Bijna halverwege en in een mooi gebied. Maar.... het betekende wel dat ik voor de zoveelste
keer de route aan moest passen. En met mijn leeftijds- en gezondheidsbeperkingen ben ik
steeds meer afhankelijk van het openbaar vervoer. Gelukkig is er onze zoon, Heine, die mij
graag vergezelde en een oogje in het zeil kon houden, mocht mij iets overkomen.
Al met al heb ik een dikke duizend kilometers moeten lopen, even zoveel kilometers
gereisd en uren besteed aan onderhandelen of in bushokjes zitten wachten. Allemaal graag
gedaan. Een mens moet toch wat doen. Achter de geraniums zitten, is ook niet alles. Maar
goed, ten lange leste is er een waardige SOP-toch tot stand gekomen. Een SOP-tocht waar
ikzelf trots op ben en waar de 32 deelnemers van hebben genoten. Mede door de verzorging
onderweg door Conny, die met haar baksels veel lof oogstte, is deze wandeling een hoogtepunt in het leven van de deelnemende Soppers geworden.

Langs de oude havens en via smalle steegjes.
Onderweg…. er wordt naar ons uitgekeken
De aftrap was als gebruikelijk om tien uur in de heerlijke stralen van het najaars-zonnetje. Na
ongeveer een kilometer werd Zwijndrecht verlaten en via een prachtige stads-route door het
historische gedeelte van Dordrecht kwamen de wandelaars opgetogen aan bij de eerste
wagenrust aan het Wantij. Conny stond hen daar op te wachten met een feestelijk gedekte
tafel waar diverse lekkernijen voor het grijpen stonden. Hier stond ook mij een grote
verrassing te wachten. Geheel onverwacht werd ik in het zonnetje gezet en werd ik, als blijk
van waardering, tot 'Lid van Verdienste' bevorderd. Compleet overdonderd kon ik haast geen
woord uitbrengen. Ik stamelde maar wat als dank.

Hans houdt zijn toespraak

De terechte felicitaties

Gelukkig was het voor de wandelaars tijd om verder te gaan en kon ik in gezelschap
van de familie en Theo, mijn vriend, op adem komen. De groep ging verder langs het Wantij
naar de Staart, een fabriekswijk in het buitengebied van Dordt. Het moest even, het kon niet
anders, een dikke kilometer over het fietspad tot aan de Merwelanden. Mooi op schema
kwamen ze aan in de kantine van 'de Mol', waar de verzorging in handen was van Co, die
zich kundig van zijn taak kweet. Hier werden de laatste broekspijpen nog afgeritst en jasjes
opgeborgen, alvorens het tweede gedeelte van de tocht kon aanvangen.

Hans gaf het sein voor de laatste vijf minuten.
Gauw werden de laatste happen genomen en het
laatste restje uit de bekers geslurpt. De lopers waren er klaar voor. En terwijl zij genieten van het
mooie weer en de uitzichten over het rivierenlandschap, maken wij ons gereed voor de tweede
wagenrust op nagenoeg dezelfde plek als in de
ochtend. Heine en Ma worden van huis gehaald
om mee te genieten van de gezelligheid. De lopers stappen inmiddels flink door en lopen tussen
de mooie huizen van Papendrecht, waar eens
volkstuinen waren. Zij hebben nog een flinke klus
De Merwedebrug over
voor de boeg en moeten de Merwedebrug nog over. Van oprit tot aan Dordts grondgebied
ongeveer 1500 meters.
In de verte zien we hen al aankomen. Allemaal ervaren wandelaars, die van wanten
weten. Bij aankomst bij de wagenrust hebben ze nog genoeg reserve over om de laatste
vijf kilometers fluitend af te leggen. Behalve één, wat oudere dame, die ermee ophield en
door ons per auto naar de finish werd gebracht. Eer het zo ver is worden de lekkernijen van
Conny eer aan gedaan. Het is moeilijk om weerstand te bieden aan al dat lekkers.
Aan alles komt een eind en ook aan deze wandeling. Begonnen in Zwijndrecht en
ook daar eindigend. De route door Dordrecht is net iets anders dan op de heenweg en loopt
via de Voorstraat, misschien wel de langste winkelstraat van Nederland. Geloof maar dat
de dames hun ogen uitgekeken hebben.

Even rust, nog vijf kilometer voor
de boeg

de boeg
De Prins Clausbrug

De Voorstraat

Geduldig wachtend zaten wij in het 'Hart van Meerdervoort' met elkaar te keuvelen en dan
ineens komen de eerste lopers in beeld, gevolgd door de rest. Een hartelijk welkom kon
niet uitblijven. Van alle kanten werd mij lof toegezwaaid, die door mij hartelijk werd
ontvangen. Een der dames ging zelfs zo ver dat zij zei dat zij nooit eerder zo'n mooie en
goed georganiseerde tocht had meegemaakt. Hartelijk dank.
Hiermee is een memorabele dag ten einde gekomen. De wandelaars en verzorgster
gaan tevreden naar huis en ik ga dezelfde weg als een overgelukkig mens.

Quirinus Hoogland

Overleg van het bestuur
Op 28 september is het bestuur bij elkaar geweest om een aantal aandachtspunten te bespreken en alvast te kijken naar het groepswandelen voor eind 2022 en 2023. Op de volgende bladzijde kunnen jullie
lezen welke punten voor de wandelaars van direct belang zijn.

Het groepswandelen vanaf oktober 2022
Geconstateerd is dat er nogal wat tempoverschil in de groep is. Daar zijn een aantal logische
redenen voor, bijvoorbeeld dat we ieder jaar een jaartje ouder worden. Daarnaast kosten
horecarusten in deze tijd, door personeelskrapte, vaak meer tijd dan voor ons wenselijk is.
Naar idee van het bestuur is er ook als groep tijdwinst te maken, door de beschikbare wandeltijd maximaal te benutten. Dat betekent vanaf oktober het volgende:








De inschrijving sluit beslist om 9.50 uur;
Om 9.55 uur stellen we ons buiten op voor vertrek en kan de organisator nog een kort
woordje doen;
Om 10 uur gaan we op pad;
We houden een wandeltempo aan van ca. 5 km per uur en verwachten dat we er samen
voor zorgen dat de groep goed aansluit. Er ontstaan nu vaak wat erg grote gaten, die
lang niet altijd nodig zijn;
Voor de wagenrust(en) en grote rust is dan één vol uur beschikbaar;
Als we door bijvoorbeeld zware terrein- of weersomstandigheden dan niet om 16 uur
(of kort daarna) binnen kunnen zijn, kan in overleg met de organisator de route iets
verkort worden.

We rekenen op ieders medewerking, zodat we samen van onze wandelingen kunnen blijven
genieten..
Het inschrijfgeld per januari 2023
Nu er na de coronatijd minder deelnemers zijn en we de kosten in de gaten moeten houden, is
besloten het inschrijfgeld minimaal met €0,50 te verhogen. Hierdoor blijft het ook mogelijk om
voor onze goede doelen een bedrag over te houden en hebben onze organisatoren iets meer
armslag. Om een tocht op te zetten worden in deze duurdere tijd vaak ook reiskilometers
gemaakt, naast de kosten van de verzorging onderweg.
EHBO-er /BHV-er gezocht.
Graag ziet het bestuur dat we als we op pad gaan er een deskundige is, die onderweg bij kleine
calamiteiten slagvaardig kan optreden. Kun je ons behulpzaam zijn, meld dat dan graag bij een
van onze bestuursleden.
Verkoop wandelboekjes
Op het startpunt zijn, zolang onze voorraad nog strekt, nieuwe wandelboekjes te koop.
De wandelkalender voor oktober.

Het bestuur

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: 06-15214903
19 oktober 2022 Herfst in het Dommeldal
Startplaats: Cultureel Centrum Meander, Meanderplein 3, 5271 GC Sint-Michielsgestel
Inlichtingen: 06-11838445
Let op: De tocht in Vorden van 26 oktober vervalt.

