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Werkhoven, november

VAN DE REDACTIETAFEL…
In dit nummer aandacht voor de volgende zaken:
 De nieuwe website gaat de lucht in;
 Als er is geen SOP-tocht is, gaan wij zoppen;
 De wandelkalender voor december 2023;
 Verslag van de Rijnwaardentocht in Zevenaar;
 Trouwe lezers van Het Soppertje, let op!
 Een schrijven van onze toekomstige webbeheerder;
 Verslag van ’t Lopend Vuurtje vanuit Driebergen.
De nieuwe website
Eind week 47 gaat de nieuwe website de lucht in. Wij hebben bewust voor een wandelvrije
week gekozen. Als er nog iets moet gebeuren, dan hebben we daar de tijd voor.
Met name de afgelopen maand is er achter de schermen, vooral door Bert Kroon, keihard
gewerkt om dit te realiseren.
Dat wij daar erg blij mee zijn moge duidelijk zijn, want je kunt tegenwoordig niet meer zonder
website. Zoals in het vorige nieuwsbrief beschreven veranderen er een aantal zaken, maar
na een gewenningsperiode zal iedereen zeker zijn weg weten te vinden op de site.
Dit is dus de laatste nieuwsbrief die jullie direct in jullie mailbox ontvangen.
Nogmaals dank aan Wim Freriks, die ervoor gezorgd heeft dat jullie jarenlang Het Soppertje
toegestuurd kregen. Chapeau!
’ALS ER GEEN SOP-TOCHT IS, GAAN WIJ ZOPPEN’
Rondje Sint Jansberg
Afgelopen woensdag 2 november heb ik de in aanhef genoemde tocht samen met Jeannette
gelopen. Niet direct naast onze deur, maar vooruit, op voorhand zagen de beschrijvingen er
interessant en aantrekkelijk genoeg uit. Het overtrof uiteindelijk nog onze verwachtingen.
Waren we al zeer lovend over onze gezamenlijke ZOP tocht van
een week eerder (in Putten) echt, dit "Rondje Sint Jansberg"
overtrof deze tocht nog eens in de overtreffende trap.
Start bij P&R Mook-Molenbeek
Na onze auto na een lange reis gestald te hebben op het
"Peter & Ria" terrein vingen we onze wandeling aan.
Putten, een week eerder

Loop naar de Mookerhei!
De uitdrukking ’Loop naar de Mookerhei’ betekent zo ongeveer hetzelfde als ‘Loop naar de
maan’ en heeft een ietwat negatieve uitstraling. Al lopend naar de Mookerhei deed de indrukwekkende en ook historische omgeving deze uitdrukking behoorlijk geweld aan. Een positief
gevoel nam al snel bezit van ons.
Via de Mookerheide, de Heumense- en de Mookerschans, al
meanderend over paadjes, heuvels en dalen, trapjes op en
trapjes af, alsook gericht zwervend door de uitgestrekte bossen,
al ritselend over de vele gevallen herfstbladeren, bereikten we
Plasmolen, dat wel leek te bestaan uit alleen maar restaurants
en cafés.
Mookerschans
Tijd voor een kopje koffie.
Een pauze keuze voor een kop koffie was dus snel gemaakt. Op Grand Café het Zuiden, dat
we als eerste tegenkwamen, viel onze keuze, niet in het minst om het aantrekkelijke affiche
van een soort appeltaartmuffin.
De werkelijke smaak beleving kwam daar overigens eerlijk gezegd niet echt mee overeen.
Maar de koffie was daarentegen prima.
De grens over, al is het maar voor even
Het recreatiegebied de Mookerplas rondend viel ons oog op een bankje bij het water. Daar
hebben we, genietend van een stralend herfstzonnetje onze boterhammetjes opgepeuzeld,
waarna we onze tocht vervolgden.

Wat een rust
en wat een weer
Even de grens over

Boskapel De Biesselt

’t Zwaantje

Als uitsmijter werd uiteindelijk ook nog het donkere Reichswald in Duitsland aangedaan en al
balancerend op de grens tussen Duitsland en Nederland bereikten we na een welverdiende
en heerlijke kop koffie in de rustieke Herberg 't Zwaantje weer onze auto. Het schemerde al
en de lange en drukke terugreis kon beginnen.
Ben van Deursen
De wandelkalender voor december
7 december 2022 Rondje Rozendaal-Rheden
Startplaats: VV DVOV, De Pinkenberg 4,
6891 DM Rozendaal
Inlichtingen: 06-16384897

28 december 2022 Grebbelinietocht
Startplaats: Bij Aaltje aan de Linie, Zegheweg 49,
3931 MR Woudenberg
Inlichtingen: 06-15214903

RIJNWAARDENTOCHT 9 NOVEMBER 2023
Oud-Zevenaar, de Panoven
Na een rit van een uurtje arriveren we in het buitengebied van Zevenaar, bij de Panoven.
Hier ligt een museum dat herinnert aan de tijd dat hier bakstenen en dakpannen gefabriceerd werden. Tussen 1853 en 1983 was hier volop bedrijvigheid. Bij het museum, een
aanrader als je eens een kleiner stukje erfgoed wilt bezoeken, is vandaag de start.
Het inschrijfteam met o.a. Wilma, de vrouw van Casper Seijn die deze tocht voor ons heeft
uitgezet, zit daar klaar. Ondanks het mooie weer valt de opkomst tegen. Slechts 25 deelnemers staan om 9.55 uur in de startblokken.

Dames van de inschrijving

St. Martinuskerk
Casper Seijn op z’n praatstoel

Via het processie pad op weg
Na de start volgen we eerst een eeuwenoud processie pad naar de Sint Martinuskerk in
Oud-Zevenaar, die uit de 12e eeuw dateert. Het is voor veel katholieken een bekende
bedevaartkerk voor de verering van Maria.
We staan er even stil, boven op een dijkje, dat tevens bescherming moet bieden bij de hier
regelmatig voorkomende hoge waterstanden. De zon straalt ons tegemoet en er staat een
echt herfstachtig briesje.
Een dijkje, een overstapje…het is vandaag uitdagend…ook nog een trekpont
We komen al snel op het Rijnstrangenpad, een schitterend
klompen pad, te lopen. Vanaf de dijk hebben we een schitterend uitzicht over de uiterwaarden. Overal zie je waterpartijen
en op diverse plaatsen loopt het vee grazend rond. De ondergrond is gelukkig goed te belopen. Plotseling houdt het pad
aan het eind bij een rietkraag op. Een 30 meter verder ligt aan
de overkant een trekpont klaar. Gelukkig hebben we wat
krachtpatsers in de groep en in twee partijen bereiken we de
overkant. Dit was tevens onze alternatieve wagenrust, de zogenaamde vaarrust.
Tijd voor een route keuze
Niet veel verder mag er gekozen worden om de route over de dijk te wandelen tot het oude
gemaal bij Pannerden, of het klompen pad te vervolgen. Het grootste deel van de groep
kiest voor de laatste optie. ‘Weet wel dat jullie tien overstapjes krijgen,” waarschuwde
Casper vooraf. Enkele fanatiekelingen in de groep hielden natuurlijk de telling bij. Na
veertien overstapjes draaien we weer de dijk op en bereiken spoedig de dijklopers.

Samen het veer op en op naar De Vijzel
Na een wandeling door Pannerden bereiken we niet veel later het veer naar Doornenburg.
We genieten van een korte rust en de mooie oversteek. Daarna volgen twee kilometer naar
de grote rust bij De Vijzel, het clubgebouw van de voetbalvereniging. Daar staat een
enthousiast team, twee ouderen en twee kinderen, klaar om ons in het geplande half uur
weg te helpen. De bediening is prima geregeld, waardoor we keurig op tijdschema weer
kunnen vertrekken.

Heerlijk buiten

’t Veer Pannerden-Doornenburg

Kasteel Doornenburg

In het schandblok en dan de terugweg
Tijdens het volgende deel van de route belandt
Casper, gelukkig vrijwillig, nog in het schandblok
bij kasteel Doornenburg. Dit prachtige kasteel is nu
een museum en horecagelegenheid.
Nadat Casper uit het schandblok is bevrijd, vervolgen
we de route terug over de dijk naar het veer. Na weer
een overtocht bereiken we nu een echte wagenrust,
waar we met een koek en drinken verwend worden
door het verzorgingsteam, dat de tijd gevuld bleek te hebben met shoppen in Pannerden.
Eigenlijk staat nu een stuk door de Gelderse Waard op het programma. Maar na wijs
beraad besluiten we de goed te belopen dijk te volgen. Na nog even het verhaal over de
Witte Wieven beluisterd te hebben, bij het meertje De Breuly, bereiken we net voor vieren
ons eindpunt. We mogen terugzien op een zeer geslaagde wandeling, die zeker meer
deelnemers verdiend had. Dank aan de organisatie van dit uitje.

Peter Lissenberg
TROUWE LEZERS VAN HET SOPPERTJE, LET OP!
Zoals jullie reeds eerder vernomen hebben wordt Het Soppertje jullie, als de nieuwe
website in de lucht is, niet meer via de mail toegezonden.
Dat betekent dat je voortaan zelf de website in de gaten moet houden.
Het streven is om steeds na twee SOP-tochten een nieuwe nieuwsbrief te presenteren.
In december hebben we twee tochten, dus dat houdt in dat de volgende editie van Het
Soppertje op de site beschikbaar is na de Grebbelinietocht.
Houdt 31 december 2022 dus in de gaten.

Beste SOP-pers,
Woensdag 16 november was ik deelnemer van de SOP-tocht ‘t Lopend
Vuurtje. Een prachtige tocht !! Diverse mensen spraken mij aan als
’toekomstige webmaster’. Daarbij werden meerdere vragen gesteld,
zoals: “Komt dit terug? Komt dat terug?” Begrijpelijk, maar in meerdere
bijeenkomsten met het bestuur zijn diverse besluiten genomen.
Een aantal van die besluiten zijn:



De website moet minder informatie geven en overzichtelijker zijn;
De website kijkt in principe alleen naar de toekomst.

Dat betekent:






Geen losse verslagen meer, wel in Het Soppertje, dat onder het kopje ‘Overig’
op de site te vinden is;
Op de homepage staan telkens de twee eerstvolgende tochten met een link
naar meer informatie van de tocht (voor zover voorhanden/aangeleverd door de
organisator van de tocht);
Via de wandelkalender kan vaak (natuurlijk voor zover de organisator de info
heeft aangeleverd) al informatie over tochten verkregen worden, die verder in
de tijd liggen;
Na elke maand verdwijnen de tochten van de afgelopen maand uit de
wandelkalender;
Foto’s blijven in principe maximaal 6 maanden op de (externe) website staan.
De foto’s blijven wel langer bewaard bij de secretaris.

De intentie is dat de website per 1 december volledig in de lucht is. Maar zoals met alles zal
in het begin best nog wel eens een aanpassing nodig zijn. Ik zal een noodzakelijke wijziging
zo spoedig mogelijk aanbrengen.
Ik hoop dat met bovenstaande uitleg / toelichting veel vragen zijn weggenomen.
Bert, (toekomstige) websitebeheerder
TOCHT IN DRIEBERGEN VAN 16 NOVEMBER 2022
Op tijd van start
Op de westelijke flank van de Utrechtse Heuvelrug ligt het lommerrijke dorp Driebergen.
Vanuit de brandweerkazerne wordt vandaag de tweede tocht ’Het Lopend Vuurtje’
georganiseerd.
Vijfenzeventig mensen zijn er op af gekomen. Ik zie ook nieuwe gezichten, waarschijnlijk
hebben zij de plaatselijke krant gelezen, waarin over deze tocht werd verteld.
Hoe het ook zij, we gaan opgewekt om 9.59 uur van start. Ja, het bestuur heeft de teugels
wat strakker aangetrokken: op tijd beginnen, is ook op tijd kunnen eindigen. Ik juich dat toe.
Na een paar straten komen we al gauw in het buitengebied. We wandelen richting de
Langbroekerwetering. We gaan een weiland in en ik moet eerlijk bekennen dat ik dat vrees
met grote vreze, want het kan er erg modderig zijn. Maar het valt mee. Uitkomend op de
Langbroekerdijk gaan we langs het landgoed Beverweerd richting kasteel Sterkenburg.
Tegenover de Broekweg slaan we het Zwarte Pad in. Ik weet van mijn Vader dat dit een
soort kerkenpad is. Hij woonde in de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw een stukje verderop
en gebruikte dit pad om naar de kerk en naar school te gaan in Rijsenburg. Uitkomend op de
Gooijerdijk lopen we langs het Gimborn Arboretum en langs het buurtschap Palmstad.

’Sint’ en Piet
We steken de Driebergsestraatweg over en gaan de Stamerweg in. Daar staan Willem en
Piet met speculaas en pepernoten en kunnen we een sapje pakken. Ik praat even met
Willem, het opperhoofd van het organiserend comité. Hij vertelt, dat hij 30 jaar bij de
brandweer ’gediend’ heeft met verschillende taken. Dan gaan we langs de Marinierskazerne richting de Traaijweg om vervolgens onder twee viaducten door het mooie bos
van Boswachterij Austerlitz in te gaan.
In het alom bekende en altijd weer gastvrije Dorpshuis van Austerlitz staan Adri en zijn
team te glunderen, want de thee en koffie zijn al klaar. De soep is heet en het bier lekker
koud en mijn broodje kroket krijgt een tien met een griffel.

Piet, met de pepernoten

Genieten in het Dorpshuis

Op naar de Lourdesgrot en de eindstreep
Volgens mij duurde de pauze iets meer dan een half uur, maar daar gaan we – hup - de
boswachterij weer in. Dit gebied is 835 ha groot. Er leven behalve reeën en boommarters
ook buizerds, haviken, sperwers en uilen en dat komt allemaal door de aanwezigheid van
veel oude bomen.
We passeren de schaapskooi van Heidestein en een mooie vijver. Dan gaat er voor
sommige wandelaars iets engs gebeuren. We moeten door een tunneltje met een bocht
er in. Dat betekent dat het eerste stuk aardedonker is. Maar we helpen elkaar, zoals het
een wandelaar betaamt. Na de spoorwegovergang gaan we richting de Heidetuin en
vervolgens naar de Lourdesgrot, die door Willem en Bernard onderhouden wordt. Bij de
inschrijving heb ik op mijn verzoek 2 waxinelichtjes gekregen, de 1e steek ik aan voor alle
zieke Soppers. Dat zij maar gauw beter mogen worden en weer met ons mee kunnen
lopen. De 2e steek ik aan met de hoop dat de wereld tot inkeer mag komen. Als ik me
omdraai, hoor ik dat het refrein van het Lourdeslied wordt gezongen. Ik sluit me daarbij
aan.
De route wordt vervolgd over het Seminarieterrein en door de tuin van buitenplaats
Sparrendaal, vroeger het gemeentehuis, maar nu een locatie voor zakelijke bijeenkomsten en privéfeesten. Om 15.43 uur zijn we weer terug bij de brandweer-kazerne.
Er zijn nog velen de kantine ingegaan voor een afzakkertje en dat is altijd weer gezellig.
Het zal duidelijk zijn dat ik het vandaag weer naar mijn zin heb gehad. Sterker
nog: ik heb genoten. Dank aan allen voor de organisatie en voor
de gezelligheid.

Zeist, 16 november 2022.
Jeannette van Buuren
De Lourdesgrot

