Korte impressie nazomerwandeling 26 september 2015
Toen de wekker afging, was het nog behoorlijk donker en een beetje nevelig.
Eerst maar gewassen, ontbeten en koffie gezet voor de welkom koffie uit de kofferbak.
Spullen bijeen gepakt en op weg.
De zon was inmiddels ook van de partij en toen we uit Vlijmen wegreden, leverde dat een
schitterend gezicht op. Dauw over het land, een beetje grondmist en de zon er net boven.
Het beloofde een mooie dag.
Iets vóór 9 uur in Vught aan de Paardensteeg, waar de eerste wandelaars zich al hadden
verzameld. Eerst maar tijd voor de koffie en de administratie. De thee en koek liet nog wat
op zich wachten. Die zou Josefine meenemen.
Naast een aantal vertrouwde wandelgezichten, zijn er elke keer (tot nu toe) ook weer
nieuwe gezichten van deelnemers die graag een rondje meelopen.
Na een tweetal telefoontjes naar afwezige
aanmelders ("ohh, vergeten af te melden" en
geen gehoor) gingen we rond 10 over half 10 op
pad. De Paardensteeg uit, viaductje onderdoor,
vervolgens een stukje Bossche Broek en daarna
richting Sint Michielsgestel.
De dauw was nog niet verdampt en de
spinnenwebben op het land en op de struiken
leverden een zeer fraai schouwspel.

Na ca 2 uur in Sint Michielsgestel. De kermis was
nog niet geopend en bij de "Gasterij De
Zwaantjes" op het Plein konden we terecht voor
de koffie en het inmiddels vertrouwde
worstenbroodje. Het was krap in de tijd, want
eigenlijk wilden ze al eerder het terras in
gereedheid brengen voor de opening van de
kermis. Voor ons wilden ze hun tijdschema echter
wel wat aanpassen.
Toen we een tijdje na de koffie weer vertrokken
vanaf de Zwaantjes, leek het wel alsof het personeel opgelucht was dat we weer verder
gingen. Ze konden nu het terras inrichten voor de kermisgangers en wij liepen over het nog
verlaten kermisterrein richting Halder, waar we tegenover kasteel Haanwijk aan de Dommel
nog een rustpauze hielden, nadat we een schitterend stuk langs de Dommel hadden
gelopen.
Duidelijk was in elk geval wel dat de herfst op komst was en dat we waarschijnlijk op één van
de laatste, schitterende nazomerdagen wandelden.

En dan loop je zo onderweg en je mijmert wat en plots komt ook de gedachte binnenwaaien
van:
Wat zou het toch mooi zijn als iemand naar je toe komt (of naar Josefine) en zegt:
"Ik ga voor de volgende keer ............" of
"Ik schrijf over deze tocht een .............." of zelfs maar
"Zal ik de volgende .....................?"
en dan verwaait die gedachte weer en loop je verder met een koppeltje camino vrienden
van de regio.
Het laatste stukje van Halder terug naar Vught was weer wat wisselend. Het eerste stuk was
nog bossig en schaduwrijk, maar het laatste gedeelte (we konden niet via park/ kasteel
Maurick) liep wat parallel aan de autoweg Vught in. We liepen in de zon en de temperatuur
was inmiddels behoorlijk opgelopen; toen we op weg terug waren naar de Paardensteeg,
was het bepaald warm voor de tijd.
Evengoed, het was weer een schitterende tocht geweest.
Rinse

voor meer foto's zie: http://caminodenbosch.walker47.nl

