
 

Kerstwandeling 26 december 2022 
Door Fenny  Gaastra 

 
 

Op de 45ste kerstwandeling waren 
de weergoden ons op het laatste 
moment toch goed gezind. Het bleef 
droog. 
Er hadden zich maar liefst 44 
mensen aangemeld. Verdeeld over 
2 groepen gingen we op pad vanaf 
de Uffelse Molen.  
 
 
 

 
 
 
De gidsen Hermien Hendrix, Michiel 
Stemkens en Rene Horsten leidden ons 
door o.a. een perceel bos waar we 
werden gewezen op het werk van de 
letterzetter. Voor de bomen niet erg 
leuk, er was een echte kaalslag te zien, 
maar er waren mooie tekeningen te 
zien van de kever. De fijnspar is 
favoriet bij deze veelvraat.  
 
 
 
 
Wat verder op zagen we een mierenhoop waarin duidelijk gaten waar de specht in had 
gezeten.  Vlakbij de Belgische grens werd ons het een en ander verteld over de 
smokkelroutes en wat er zoal gesmokkeld werd. Koffie, elastiek en boter bijvoorbeeld. 
Waarbij het verbergen en opsporen van de boter een speciaal verhaal was! 

 
Opvallend ook onderweg was de gele trilzwam op diverse 
takken, met zijn felle kleur duidelijk te zien nu veel kleur 
uit de natuur is verdwenen.  
 
 
 
 
 

Na enige tijd belanden we  in het mooie dorpje Neeritter. Hier werd veel aandacht besteed 
aan de geschiedenis van het dorp en de mooie oude panden. De kerk (de Peperbus) kon ook 



even worden bezocht. Ook de geschiedenis van de 1500 meter lange wal rond Neeritter 
werd uit de doeken gedaan. De wal werd aangelegd in de tachtigjarige oorlog. De functie 
was bescherming o.a. tegen plunderende soldaten. De wal is er niet meer, maar je kunt nog 
wel op diverse plaatsen de loop er van zien.  

 
In de kasteeltuin zagen we mispels hangen aan de mispel. Ja, 
inderdaad de heester uit de rozenfamilie heeft dezelfde 
naam als de vrucht. Rene had er een weten te bemachtigen, 
die geproefd mocht worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midden in het dorp was er een korte stop waarbij we werden getrakteerd op een likeurtje 
waarbij geraden kon worden naar de ingrediënten.  
Terug door de weilanden naar de Uffelse molen, waar ons diverse verrassingen stonden te 
wachten in een gezellige, warme tiendschuur.  
Koffie met kerstbrood ging er goed in. Daarna was er nog een kleine quiz over de wandeling 
met leuke prijsjes en ontvingen we van Michiel en zoon nog een leuke verrassing om mee 
naar huis te nemen. 
Een fijne invulling van tweede kerstdag! 
 

 


