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VAN DE BESTUURSTAFEL…
Er komt een nieuwe website in de lucht
Zoals jullie mogelijk nog weten is er vorig jaar een aantal malen een oproep gedaan om een
nieuwe webbeheerder te vinden voor Samen Op Pad. We mogen ons gelukkig prijzen dat
Bert Kroon deze taak voor ons op zich wil nemen. Er is de laatste tijd keihard gewerkt om een
en ander voor elkaar te krijgen.

Waar jullie Bert Kroon mogelijk van kennen
Bert is een fervent wandelaar en neemt aan allerlei wandelevenementen,
waaronder diverse vierdaagsen deel. Ook heeft hij in de coronatijd een
paar keer een verslag voor Het Soppertje geschreven om andere wandelaars te wijzen op de ZOP-tochten, die een aantal van organisatoren
regelden. Zo nu en dan loopt hij ook een SOP-tocht mee.
Op de foto zie je hem, links op het bankje, op de tocht van De Meern
naar Haarzuilens van 7 september 2022.
Naast wandelen houdt hij als hobby voor een paar verenigingen hun website in de lucht.
Wat gaat er voor jullie veranderen?









Natuurlijk betekent een nieuwe site een andere opmaak dan die jullie gewend waren.
Maar als je het een aantal malen gebruikt, zul je er snel aan gewend raken;
Het Soppertje wordt je niet meer steeds toegestuurd, maar zul je regelmatig (ca. eens
in de twee tot drie weken) op de site kunnen vinden;
Teksten zijn door Marjan Smeitink verkort, zodat deze ook op de telefoon beter
leesbaar zijn;
De archieffunctie van de website vervalt. Na verloop van tijd wordt er opgeschoond,
zodat belangrijke zaken makkelijk vindbaar blijven. Zo zal van Het Soppertje maximaal
de laatste 12 maanden terug te vinden zijn en de foto’s zullen, gezien hun aantal, na
een aantal weken weer van de site verdwijnen;
Bestuurlijke stukken, zoals de jaarverslagen, komen niet meer op de site.
Deze worden opgeslagen bij de secretaris;
Er komt een lijstje met veel gestelde vragen (FAQ’s), waarin je makkelijk antwoord op
je vragen vindt;
Er is gekozen voor een nieuw logo, voor op brieven en voor op Facebook. Natuurlijk
hebben we wel onze herkenbare voetjes gehandhaafd. Er is gekozen voor de kleur
groen, zoals ook op deze nieuwsbrief te zien is.

Wat blijft er in ieder geval









Een website, waarop jullie, naar we hopen, spoedig de weg weten te vinden;
Sonja Hultzer blijft de PR op Facebook behartigen. Daar zijn nu ruim 950 volgers en
een zeer groot aantal likes;
Aan de contacten van onze organisatoren met Hette Smedema veranderd niets.
Wel wordt hen gevraagd om drie weken voor de tocht alle gebruikelijke informatie aan
te leveren bij hem, zodat op de nieuwe site de twee komende tochten al zichtbaar zijn;
Het Soppertje blijft als nieuwsbrief functioneren, verschijnt frequent met ook altijd even
aandacht voor de wandelkalender van de eerst komende tochten;
Een beperkte fotosite;
De ZOP-tochten. De Zelf Op Pad- wandelingen, blijven beschikbaar voor diegenen die
er eens zelf op uit willen;
De beide goede doelen, de El Seibo-groep en de Asia Care Foundation, blijven we met
een deel van het inschrijfgeld van de wandelaars steunen;
Een enthousiast bestuur, dat hoopt op een goede samenwerking met zijn organisatoren en wandelaars. Met opbouwende kritiek en vragen kun je bij ons altijd terecht.

Wanneer komt de nieuwe website in de lucht?
Het streven is om aan het eind van deze maand de site te kunnen overzetten. In de volgende nieuwsbrief kunnen we deze datum nog wat duidelijker aangeven.
Rest nog een belangrijk punt
Ook langs deze weg willen we Wim Freriks heel erg bedanken voor het feit dat hij, na het
neerleggen van zijn taken, de website in de lucht heeft willen houden tot de nieuwe klaar is.
Want zeg nu zelf, zonder website kun je in deze tijd niet meer. Wim, je deed dit top voor ons!

Peter Lissenberg
HERFST IN HET DOMMELDAL – 19 oktober 2022
Op naar Brabant
De autorit voert ons vandaag naar Sint-Michielsgestel waar Myriam v.d. Berg voor ons de
wandeltocht organiseert. In verband met de mist vertrekken we extra vroeg, maar gelukkig
verloopt de rit voorspoedig. Dat betekent dat we al even voor negenen arriveren bij het
modern vormgegeven cultureel centrum Meander.
In de hal mogen we twee tafeltjes plaatsen,
zodat binnenkomende wandelaars ons direct
zien zitten. In de naast de hal gelegen ruimte
is koffie en thee verkrijgbaar.
Myriam heeft in het plaatselijke krantje en
zelfs middels een radio-interview de tocht
onder de aandacht gebracht. We zijn dan ook
blij als we om 9.50 uur, bij het sluiten van de
inschrijving, 48 deelnemers mogen noteren.
Hierbij zitten ook een aantal OLAT-wandelaars.
Allen krijgen fruit, of een koek mee voor de
eerste rust.
Nog even rust bij het inschrijfpunt

VAN START

We laten de Meander achter ons

Keurig om 10 uur staan we buiten voor de start. Er
wordt nog een minuut stilte gehouden ter
nagedachtenis aan Monique van der Slot. Daarna
zet de groep zich in beweging om de beloofde
herfstervaring te mee te maken. We laten de
Meander achter ons en wandelen richting landgoed
Zegenwerp. De lanen aldaar laten al wel wat herfstkleuren zien, maar door het zachte najaar is er nog
best veel groen.

Daar is de Dommel en de bijzonder waterkrachtcentrale
Niet veel later bereiken we de Dommel waar we dit riviertje oversteken. Daar ligt de eerste
coöperatieve waterkrachtcentrale van ons land. In 2011 wandelden vader en zoon Taks
langs de Dommel en dachten: “Waarom gebeurt er niets met de kracht van dat water?’.
Onder het motto: ’Hier krijgen we energie van, jij ook?’ werven de initiatiefnemers fondsen,
zetten een coöperatie op en interesseren leden. In 2016 wordt hun droombeeld werkelijkheid.
Bij de stuw valt jaarlijks zo’n 250 miljard liter water 1,80 m naar beneden. Dat betekent dat zo
170 tot 200 huishoudens van groene stroom voorzien kunnen worden. Er worden door onze
wandelaars direct wat foto’s genomen van deze bijzondere plek.

De vijzelconstructie van de centrale

De Dommel ligt er rustig bij

Venrode en dan al de grote rust
We vervolgen de tocht naar Venrode, via wat landweggetjes en pal langs de Dommel. Dit
ven ligt midden in een prachtig stukje bos pal naast de A2. Daar zien we op de bodem nog
het niet zo veel komende natuurverschijnsel van ijsharen. IJshaar kan ontstaan als de
luchttemperatuur even onder het vriespunt ligt. In het hout komen schimmels voor en bij de
stofwisseling van deze schimmels komt onder andere water vrij dat door zeer kleine
openingen in het hout (houtstralen) naar buiten wordt geperst. Het naar buiten geperste
water bevriest tot een haarachtige structuur.

De Dommel weer over

IJsharen

Na het oversteken van deze snelweg resten ons de laatste 10 minuten tot de rust bij de Oude
Ketting in Boxtel. Zo’n 10,5 km zit erop.
Sparrenrijk, Eikenhorst, de Essche Stroom en Antoinette
Omdat vooraf de meeste deelnemers netjes hun bestelling ’s morgens in de vorm van een broodje kroket of soep hebben opgegeven, verloopt de rust redelijk vlot. Ongeveer op tijdschema staan we
dan ook weer buiten. Er volgt nu een prachtig stuk door de bossen
over twee landgoederen: Sparrenrijk en Eikenhorst. In Sparrenrijk
zakt het tempo iets, omdat men daar met moderne machines drastisch aan het werk is geweest.
Het blijft opletten...
Na zo’n half uur bereiken we de Essche Stroom. We maken nog een klein ommetje door het
buurtschap Heult en komen weer langs het slingerende watertje te lopen. Daar worden we
geconfronteerd met obstakels in de vorm van twee hangbruggetjes. Wat lacherig (zijn dat
soms zenuwen?) neemt iedereen de hindernissen. Spoedig bereiken we Antoinette voor....

Wat een herfstkleuren

Obstakel twee

Na de wagenrust

Myriam en Antoinette
met al het lekkers

Bij Halder, waar Essche Stroom en Dommel samenvloeien en waar wij bijtanken, gaan we
een pad op langs de Dommel. We gaan van het ene landgoed naar het andere. Dit gebied is
al bekend vanuit de Romeinse tijd. Er zijn hier vele bodemvondsten gedaan. Via een dijkje,
uit ca. 1629, toen Frederik Hendrik en Bosch verdedigde, bereiken we Sint-Michielsgestel
weer. Na een klein stukje langs opnieuw de Dommel keren we om even voor vieren terug bij
de Meander. Myriam en hulp Antoinette, bedankt voor deze prachtige dag.
PS. Na de terugrit dommelden we al spoedig in voor de tv. dromend over het Dommeldal.

Peter Lissenberg
De wandelkalender voor november
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

