Impressie winterwandeling 24 januari 2015
Toen ik zaterdagochtend, om een uur of zeven wakker werd, kletterde de neerslag tegen de ruiten.
Een blik door het raam leerde me dat het ijzel was en dat de straat glinsterde in het licht van de
lantaarnpalen. De straat was spek glad. Een kwartiertje later ging de ijzel over in (natte) sneeuw en
weer een kwartiertje later was de straat wit besneeuwd.
De eerste telefonische berichten bereikten ons."Bij ons is het zeer glad en het sneeuwt hard; we
komen toch maar niet naar Boxtel voor de wandeling". Heel erg jammer! Maar wel begrijpelijk.
Zouden we de wandeling afblazen? Toch maar niet gedaan.
Bij het inrijden van Boxtel ging er iets mis en moesten we een eind v ia het buitengebied omrijden.
Toen we bij station Boxtel aankwamen stonden er reeds een aantal, min of meer verkleumde
wandelaars te wachten. De koffie/ thee met koek uit de kofferbak was een welkome aangelegenheid.
Van de 35 aanmeldingen waren er uiteindelijk 17 die op pad gingen. En ze hadden niet voor niets de
gladheid getrotseerd.
Het werd een schitterende wandeling. Eerst op weg naar de St Anna kapel bij "het Roond". Een korte
stop voor een kaarsje en toen weer verder. De hazelaar stond al in bloei en was met sneeuw bedekt.

Vervolgens weer door. Waar twee weken terug,
bij de voorbereiding van de tocht, je soms tot je enkels
door het water (langs de Beerze moest waden, was
het nu allemaal besneeuwd, maar wel behoorlijk
glibberig. Hier en daar een paar natte schoenen was niet helemaal
te voorkomen. Gelukkig dat de gemiddelde pelgrim hier niet zo veel last mee heeft.
De eerste koffiestop (met worstenbroodje) bij de Jacobushof in Oirschot. Hier kwam ook de
mogelijkheid van een vrijwillige bijdrage per wandeling (donativo) ter sprake. De aanwezige lopers
hadden hiermee in het geheel geen moeite.
Na verwarmd en verkwikt te zijn weer op pad. Het was schitterend weer geworden; er scheen een
winterzonnetje en het was aangenaam lopen. We wandelen door bosjes en langs bomenlanen,
houtwallen, langs ouderwetse gladgeschoren en dwars door moderne verruigde weilanden, langs
akkers, sloten en beekjes. Deze wandeling door natuurgebied "De Mortelen" is bijzonder door de
rust en de stilte, het afwisselende coulisselandschap en de prachtige voetpaadjes. Het gebied is

ouderwets kleinschalig. De naam 'mortelen' duidt op weke, zachte grond, die overigens vandaag
besneeuwd en bevroren was.

De volgende stop was bij de "Schutskuil" , waar nog iets genuttigd kon worden en werd.
Vervolgens voor de laatste 5 km weer terug richting Boxtel. De tocht ging via Lennisheuvel en het
laatste gedeelte was door de bebouwing van Lennisheuvel en Boxtel. Nooit te vermijden als je als
start- en eindpunt het NS-station kiest.
Wat in elk geval bleef, was een goede herinnering aan een fantastische winterwandeling met
onverwacht goed weer. Graag tot een volgende keer.
Rinse

Foto's van de wandeling zijn ook te zien op:
http://caminodenbosch.walker47.nl

