Nieuwsbrief van wandelafdeling a.r.s.v. THOR 2e uitgave 2016

Voor wandelleden, sponsors en belangstellenden
Wanneer u deze nieuwsbrief leest, zijn we sinds onze Winterwandeltocht ongeveer 2 maanden verder.
Bijna 450 wandelaars uit alle windstreken hebben we mogen verwelkomen op het nieuwe sportcomplex.
Hieruit blijkt dat wandelen een kernsport is die voor veel mensen bereikbaar wordt. Het is een
ideale manier om het hoofd leeg te maken en stresshormonen te verwijderen.Tochten lopen is een goede
voorbereiding voor lange afstand lopen b.v. een Vierdaagse. De organisatie doet er alles aan om
wandelaars het naar hun zin te maken.
Wat kan lopen toch mooi zijn met een wandelmaatje. Weet u dat de nieuwsbrief door kunt sturen naar een
ander belangstellende en kunt uitnodigen voor de Kees Knappers Boswandeltochten. Met smartphone en
via face-book is de tekst goed leesbaar en informeert u de wandelmaat. Wie weet ontdekt de nieuwe
wandelmaat wat voor moois deze sport met zich meebrengt. De nieuwsbrief is enkele malen verschenen;
voor feedback en informatie gaat u naar wandelen@thor-roosendaal.nl.

2 april 2016 18e Kees Knappers
Boswandeltochten
Op zaterdag 2 april a.s., in het KNBLO Landelijk Wandelprogramma staat 16 april en is dus foutief
vermeld, zijn de Kees Knappers Boswandeltochten. Met deze Boswandeltochten verlaten wandelaars
definitief het winterhol en zijn klaar voor de lente om in de wandelschoenen te stappen. Gelukkig wordt het
elk jaar opnieuw lente en ontdekken we in het landschap de eerste felgekleurde krokussen en narcissen.
Met de vroege start van onze tochten horen en zien we vogels hoog boven onze hoofden, die kwetterend,
tetterend en keurig per soort terugkeren van hun verre reis. In de stilte van de vroege ochtend worden
we wakker gemaakt door de bonte specht die indruk wil maken. Alle zintuigen gaan wagenwijd open om
hiervan te kunnen genieten. Dus binnenblijven moeten we vooral niet doen, maar wel vroeg naar buiten
om over de Rucphense heide de lente in geuren en kleuren te beleven.

Vroeg vertrekken met een prachtige zonsopkomst op de Rucphense heide

De naam van deze wandeltocht is ontleend aan
de oprichter Kees Knappers (zie foto); Kees was
betrokken bij de oprichting van de wandelafdeling
van Thor en was de organisator van deze
wandeltochten. Sinds de oprichting mag de
wandelafdeling vele enthousiasten wandelaars
verwelkomen om samen de wandelsport te
beoefenen. Daarom nodigt de wandelafdeling u
uit voor deze wandeltocht op zaterdag 2 april a.s.
De start is vanuit Camping ‘’De Posthoorn’’ (zie
foto) met ruime parkeergelegenheid. Een
uitgebreide routeomschrijving vindt u op onze
website www.thor-roosendaal.nl

Starttijden:
40 - 30 km
08.00 - 09.00 uur
25 - 20 km
08.00 - 11.00 uur
15 - 10 - 6 km 08.00 - 11.00 uur
Afmelden voor 17.00 uur
Inlichtingen: Wil Pardon 0165-543864
Yvonne de Hoog 0167-533195
Camping ' De Posthoorn'
Pierestraat 16
4715 RP Rucphen
Tel: 0165-341688

De korte en middellange afstanden gaan door de Rucphense bossen. Het is een groot aaneengesloten
bosgebied met verspreid liggende heidevelden, vennen en landbouwgronden en rijk voorzien aan
cultuurhistorische waarden. Het is zelfs mogelijk om in de vroege ochtend de Wespendief, een vogel die
sterk op de buizerd lijkt, waar te nemen. Een andere diersoort die je in dit heidegebied kunt zien en 'horen'
is de volwassen sprinkhaanachtige veldkrekel, maar dan moet de wandelaar wel erg stil zijn! Door deze
bossen lopen een groot aantal wandel- en fietsroutes. Routebureau West Brabant heeft in dit uitgebreid
bosgebied een knooppunt wandelnetwerk aangelegd met routepalen. Enkele malen per jaar worden,
vanuit de vereniging door een twaalftal vrijwilligers, deze routes gecontroleerd; dit in het belang van de
wandelaars. De groene aanduidingen worden schoongemaakt, het vernieuwen van nummering of
vervangen de plaatjes en zijn de routepalen nog wel
in orde.
Ook dit jaar heeft onze routebouwer behoorlijk gesleuteld aan de routes: nieuwe gedeelten zijn toegevoegd
of gedeelten verlegd. Bijzonder is de Speciaal Groen route van de (tweede) 20 km; een route die van De
Posthoorn, Hoge Dries naar het prachtige natuurgebied De Witte Moeren loopt, dan terug naar
controlepost Hoge Dries en via andere paden naar De Posthoorn. De reguliere 20 km route loopt door de
Rucphense bossen naar de Wagenrust (zie foto), om na het nuttigen van warme drankjes en lekkere
hapjes, verder te wandelen naar controlepost De Hoge Dries om daarna via de Wagenrust terug te gaan
naar De Posthoorn. Het is zelfs mogelijk om 40 km te wandelen ( 2 x 20km) zonder een stuk dubbel te
lopen, n.l. 20 km regulier en daarna 20km Speciaal Groen of omgekeerd. Let op: aanmelden bij de aparte
inschrijftafel en de routebeschrijving van Speciaal Groen op groen papier. Veel aandacht is besteed bij o.a.
splitsingen met aanduidingen ‘’u wandelt op’’. Wandelaars die voor de 30 km kiezen komen ook door het
gebied van de Witte Moeren en alle routes worden duidelijk uitgepijld.

In de directe omgeving van de KKBWT vind je o.a. ook de natuurgebieden De Reten, De Moerse Bossen, Landgoed
Wallsteijn, De Lange Maten, Kievitsmoeren. Het is een scala van uiteenlopende natuurgebieden met hoge bomen
langs bouwland, velden met klaprozen en korenbloemen, akkertjes en vennen enz. Misschien vang je een goudgele
glimp op van de wielewaal. Het zijn natuurgebieden met houtwallen voor fazanten, reeën, hazen en andere kleine
zoogdieren. Dit alles wordt beheerd door Natuurmonumenten. De wandelaars voor de grotere afstand komen in het
natuurgebied De Moeren. Als je hier doorheen loopt, zie je dat boswachters inhammen hebben gekapt in de bosrand
en nu groeien daar struiken en planten. Er zijn poelen gegraven waar de alpenwatersalamander, groene en bruine
kikkers verblijven. Wandelend door een ander groot heidegebied, De Reten, dat rond 1920 ontgonnen is, herken je de
scherpe scheiding tussen heide- en grasland; dit gebied is in 2008 / 2009 ingericht om Landgoed De Moeren en de
Oude Buisse Heide met elkaar te verbinden. Vennen zijn afgegraven en een gedeelte van de toplaag is verwijderd.
Goed kijken en misschien zie je de levendbare hagedis, het heideblauwtje en de nachtzwaluw.

Ingeklemd tussen De Moeren en De Pannenhoef bevindt zich de abdij Maria Toevlucht. De abdij ligt op een
landgoed met cultuurgrond, bos en heide. De orde van de Trappisten bestaat vanaf 1892, maar het
trappistenklooster van Zundert is in 1900 gesticht vanuit het klooster Koningshoeven ten oosten van Tilburg.
Leuk om te vermelden dat de oude kloosterorde der cisterciënzers zich splitste in twee zelfstandige orden,
t.w. die van de Gewone Onderhouding? En die van de Strenge Onderhouding? Vanuit de laatste orde
ontstonden de trappisten: deze leven uiterst sober met idealen van levensbeschouwende instelling
(vegetarisme), hebben minimaal contact met de buitenwereld en economische onafhankelijkheid. Het rooien
van bossen, landbouw en het brouwen van het trappistenbier behoren tot de werkzaamheden. Ook dit klooster
heeft een legende die aan de stichting vooraf gaat en al mijmerend kan de eenzame wandelaar hieraan denken:

De eerste 12 monniken vanaf de stichting van het klooster op 24 mei 1900

In 1865 was een boertje, Petrus Schrauwen
bijgenaamd Pietoom?, op de hei aan het
spitten, tot hij overmand werd door slaap. Hij
vleide zich neer aan de bosrand en kreeg een
droom die later een visioen bleek te zijn. Voor
zijn geestesoog verrees een groot gebouw
met veel ramen, staande op het plekje grond
waar hij net aan het werk was. Onmiddellijk
na het ontwaken snelde hij naar zijn zus,
Tante Mie?, met wie hij samenwoonde, en
vertelde zijn droom. Helaas meldden deze
bescheiden mensen - ze wilden geen figuur
slaan - de droom niet terstond aan de
kerkelijke autoriteiten. Zij wachtten daarmee
precies een halve eeuw, tot het klooster er
bijna volledig stond.
Al met al de moeite waard om dit gebied te
verkennen en na afloop van de wandeltocht
bij café ‘Het Anker‘ te proeven van een
abdijbier.

Prettige
Kees Knappers Boswandeltocht

Promotie / wandelnieuws:
Goede voornemens, ja? Ga dan wandelen bij a.r.s.v.THOR, afdeling wandel en profiteer van veel
wandelvoordeel, evenementen, wandeltochten, 5 à 6 keer per week trainen voor een Vierdaagse en het
lidmaatschap van de Koninklijke Wandelbond Nederland. Mocht u geïnteresseerd zijn, kijk dan op onze
website www.thor-roosendaal.nl waar tevens een inschrijfformulier te vinden is.

28 mei, 25e Mars Rondom Roosendaal

U ontvangt deze mail als wandelaar van
THOR.

Ons adres is:
a.r.s.v. THOR
Postbus 1141
4700 BC Roosendaal
Nederland

