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Verslag van de niet zo korte tocht op 23 april 2017 

Wat het weer betreft hadden we totaal geen klagen, 
want ondanks af en toe donkere luchten is er geen 
regen van enige betekenis gevallen. Iedereen was op 
tijd aanwezig voor de bus, die wegens werkzaamheden 
richting Utrecht deze keer de A10 en de A1 moest 
nemen, wat geen bijzonder oponthoud gaf. 

De eerste helft van de tocht gaf prachtige vergezichten 
en weggetjes met trappen naar boven of naar beneden, 
wat wel enige concentratie vereiste om zonder 
ongelukken verder te komen. Het was uitgesproken druk 
in de omgeving van de Posbank. Wandelaars, veel 
wielrenners en ook toch behoorlijk veel auto’s 
geparkeerd daar.  

 

De lunch was voor de korte tocht weer bij het 
uitgangspunt de Houtplaats, een prima lunch trouwens 
die vlot werd uitgeserveerd. Daarna trokken we weer op 
pad voor een gemakkelijker parcours, zodat er nog wat 
mensen, die ’s morgens verstek hadden laten gaan,  
mee konden lopen. We kwamen voorbij een “wildgraaf” 
(met uitleg), zodat wij nu weten dat overlast van wild van 
alle tijden is en ook werd bestreden met dier- en 
milieuvriendelijke maatregelen. 

Door een korte doorsteek waren we plotseling helemaal 
de weg kwijt, zodat er wat meer gelopen is dan de 
bedoeling was. Gelukkig heeft iedereen het kunnen 
volhouden, maar wij waren wel een uur later terug dan 
in de planning was. De groep van de lange afstand was 
toen allang binnen! Dus geen uitpuffen met een drankje, 
maar gelijk aan tafel, waar wij wel een drankje 
aangeboden kregen door het gouden echtpaar. 
Gefeliciteerd Willem en Ria!  

 

Na de soep, barbecue en een ijsje was inmiddels de bus 
gearriveerd en ging het weer richting Amsterdam. Wij 
hebben die nacht in ieder geval heerlijk geslapen! 

Ger en Joke Bolink  

 

Wandeltocht Posbank 23 april 2017. 
 
Restaurant café Houtplaats in Rheden was het 
opstapadres voor deze voorjaarswandeling. 
Ontvangst vanaf 10.00 uur met koffie of thee en een 
appelpunt. Met de appeltaart was niet zuinig aan 
gedaan. Na het ontbijt thuis was dat een flinke hap, al 
dan niet aangevuld met slagroom. 
 
Langs het bezoekerscentrum van Nationaal Park 
Veluwezoom gingen we de hei op.  
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Borden met schattige zwijntjes gaven ons hoop nog wild 
te zien onderweg. Dat viel wat tegen, meeste ‘wild’ was 
te zien in de vorm van houtsnijwerk. 
 
Op de route was het een drukte van belang. 
Parkeerplaatsen waren vol, het is immers 
schoolvakantie. Ook was er een toertocht voor 
wielrenners. Voor hen was een speciale route uitgezet, 
compleet met tijdregistratie en een heuse sportfotograaf 
van dienst.  
 
Wandelen door rulle zand en dan ook nog klimmen was 
soms vermoeiend, het uitzicht daarna schitterend.  
Onderweg zagen we een mooi beeld van prinses Beatrix 
op de fiets, afgebeeld in brons. Wellicht heeft iemand 
hiervan een foto gestuurd. 
 

 
 
Deze keer heeft onze groep de lunch gebruikt in 
hetzelfde restaurant als waar vandaan we zijn gestart. In 
de morgen liepen we langs het pad van de zwarte 
paaltjes, ’s middags de gele. Althans dat was de 
bedoeling, maar we hebben een verkeerde afslag 
genomen en raakten de weg kwijt.  
Rondje van de voorzitter! 
 

 
 

Via een grote omweg, door het graasgebied van de 
IJslandse paarden (1 met veulen) en langs de 
schaapskooi, bereikten we tegen half zes het restaurant. 
Normaal spreken we bij de wandeldag  over de korte en 
lange route, vandaag waren het twee lange routes.  
 
Bij de heerlijke maaltijd was een drankje van de 
voorzitter en zijn vrouw t.g.v. hun 50-jarig huwelijk. 
Een mooie afsluiting van een prachtige wandeldag. 
 
Nel Velis. 
 
Voorjaarstocht Posbank op zondag 23 april 2017 
 
OP 3 maart jl. hebben Rita, Mia en ik de wandeling rond 
de Posbank voorgelopen. Aangezien de “geplande” 
wandeling in de ochtend enorm zwaar was, hebben we 
besloten deze wandeling in te korten. Op de kaart die ik 
voor de wandeling gebruikt had stond een “mooie” 
tussenweg  die gebruikt zou kunnen worden om de tocht 
in te korten.  
In de middag hebben we de wandeling naar de Posbank 
voorgelopen en hebben we besloten deze als de 
ochtendwandeling te nemen – ruim 5.5 km en de in te 
korten ochtendwandeling als middagtocht uit te voeren. 
 
Zondag de 23e april vol goede moed opgestaan en met 
de bus naar Rheden gereden. In de bus beloofd dat het 
mooie tochten met prima weer zouden worden. 
 
Na een goede kop koffie met appeltaart – uiteraard met 
slagroom – vertrokken de wandelaars voor de lange 
tocht rond kwart voor elf en de wandelaars voor de korte 
tocht om elf uur. 
 
Het was zoals beloofd prima wandelweer en ook de 
tocht was er een om van te genieten, wat we dan ook 
hebben gedaan. 
 

 
 
Rond één uur kwamen we bij het restaurant de 
Houtplaats aan voor de rust. 
 
Om kwart over twee zijn we na  een uitstekend 
verzorgde lunch weer op stap gegaan voor het tweede 
deel van de “korte” tocht. Na ongeveer een uur gelopen 
te hebben, vond ik de “tussenweg” voor de ingekorte 
route. Het begin was er dus, maar toen ging het 
grandioos mis. De tussenweg eindigde niet op het punt 
waar ik dat verwacht had en zo gingen we volledig de 



 
 

verkeerde kant uit. In plaats van richting het restaurant 
te lopen bleken we juist van het restaurant af te lopen. 
 
Na een aantal malen aan voorbijkomende wandelaars 
gevraagd te hebben waar we ons bevonden en hoe we 
bij het restaurant de Houtplaats moesten komen, 
hebben we bijna anderhalf uur later dan gepland het 
restaurant bereikt. (Hoe bedoelt die Kooren een korte 
wandeling in de middag?). 
 
Gelukkig heeft iedereen de eindstreep zonder klagen 
gehaald. Daarvoor van mij een bijzonder applaus. 
                       
 

 
 
Wel heb ik een goede les hieruit overgehouden:  
voorlopen is voorlopen en niet uitgaan van het wijzigen 
van de route zonder dat ook gelopen te hebben. 
 
Gelukkig heeft het diner weer een hoop goed gemaakt 
en we blijken goede wandelaars te hebben. 
 
Willem Kooren 
 
 

 
 
Het ommetje van een paar wandelaars die achter waren 
gebleven bij De Houtplaats. 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 
 

Ook deze keer helaas geen verslag van de lange tocht, 
wel een aantal mooie foto’s, gemaakt door Margreet. 
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Ingezonden artikelen zijn altijd zeer welkom! 
 
Email: mia.korse@chello.nl  
 
of per post naar 
 
Mia Korse  
Primulastraat 16  
1441 HB  Purmerend 

-o-o-o-o-o-o- 
 
Programma 2017 
 
20 augustus Zomertocht - Eigen vervoer 
  Zaanstad 
 
29 oktober Najaarstocht – Touringcar 
  Gaasterland 
 

-o-o-o-o-o-o-o- 
 

 
Ik kan het niet nalaten om de wandelaars van de “korte” 
middagtocht een groot compliment te maken. Van mijn 
belofte dat die vlak en kort zou zijn is niet veel terecht 
gekomen.  
 
Het was de eerste keer dat de wandelaars van de lange 
tocht eerder binnen waren dan wij. Toch heeft iedereen 
zonder mopperen maar met een lach de tocht volbracht. 
Applaus verdiend! 
 
Mia Korse 
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