Regiowandeling Den Bosch Zaterdag 23 april rondom kasteel en abdij Heeswijk

Kasteel Heeswijk vormde op deze vroege zaterdagmorgen een prima plek om te verzamelen voor de
groep van ca 45 wandelaars, na de warme ontvangst door Josephine en Rinse van het bestuur met
koffie uit de kofferbak, hebben we ca 20 kilometer gewandeld door bossen en velden van Heeswijk
Dinther, gelegen op een eeuwenoude zandwal oostelijk van riviertje de AA tussen Den Bosch en
Veghel.
Het kasteel is in 2005 volledig gerestaureerd en is een van de Top 5 attracties van Brabant met een
boeiende Geschiedenis van strijd en verbondenheid. Zo hebben hier de Staatse en Spaanse troepen
gestreden , waarbij het Prins Frederik Hendrik in pas in 1629 lukte het kasteel in te nemen.
Beroemde koningen zoals de Franse Zonnekoning in
1672 en Generaal Pichegru in 1792 hebben hier
tijdelijk gewoond en het kasteel gebruikt als hun
hoofdkwartier bij de strijd om de Nederlanden.
In 1835 is het toen wat vervallen kasteel opgekocht
door Baron van Bogaerde die het in de huidige stijl
opgetrokken heeft inclusief een heuse Wapenkamer
met middeleeuwse harnassen en zwaarden. Zijn
nazaten hebben in 1974 het kasteel overgedragen aan
een stichting, zodat tegenwoordig iedereen zich hier
als Ridder kan wanen en zich indien gewenst hier kan
laten huwen in de trouwzaal.
We wandelen een rondje om het mooie kasteel en de kasseien toegangsweg zonder beducht te
hoeven zijn voor al deze vergane strijd en genieten van het samenzijn. Op de terugweg is het nog
even leuk om een hedendaags prachtig traditioneel oosters bruidje en bruidegom te zien, tijden
veranderen, die hier in een meterslange witte cadillac aankomen en samen proberen op een
schommelend bootje te stappen om hun jonge geluk te beproeven.

Veel kasteelgronden en landerijen zijn nog
steeds in eigendom van de stichting en de
kerk en liggen er al eeuwenlang zo bij, we
wandelen langs vervallen boerderijtjes met
luiken in de kleuren van het kasteel en
nemen zo de oversteek van het Kasteel naar
de bossen van Heeswijk, waar we ca 10
kilometer slingerend doorheen wandelen.
Na de noodzakelijke snelle eerste stop die
ook dit keer weer wat te lang duurt, moeten
we daarna flink doorlopen om op tijd in de
Abdij te zijn.

We volgen na de bossen enkele kilometers de loop van zijriviertje de Leygraaf terug naar Heeswijk en
komen daar bij de poorten van de Abdij van Berne aan, met een lange historie, het is de oudste
bestaande Kloostergemeenschap van ons land waar ca 30 Norbertijnen wonen en een groep van
enkele tientallen participanten . De Norbertijen – Witheren , zo genoemd naar hun gewaad, dragen
de leer van de heilige Augustinus uit, Bisschop van Hippo in Algerije -Noord Afrika in ca 350 NC.
Vrijwel alle dorpen zoals Heeswijk en Berlicum waren vroeger eigendom van het Klooster , wat zijn
stempel hiermee flink op deze gemeenschappen heeft gezet, veilig beschermd door de geharnaste
heren van het nabijgelegen Kasteel.

Veilig en warm zaten wijzelf ook in de nieuwe
Bierproeverij naast de Abdijwinkel waar we
verwelkomd werden door de vrijwilligers.
Na een lekker kopje koffie en een prima
worstenbroodje hebben we nog een mooie film
kunnen kijken over de Norbertijnen en het Abdijbier,
waarna vrijwilliger Marie van Berloo ons door de
mooie kerk en de kruidentuin van de Abdij leidde,
waar een poging wordt gedaan om hop te kweken.
Recent is het Bernebier op de markt gebracht.

Ook wordt de Abdij breder benut, zo worden hier binnenkort enkele tientallen vluchtelingen uit Syrie
ondergebracht en hebben voormalige Afghanistan Militairen hier een week in retraite gezeten om
weer tot rust te komen.
Via de poort verlaten we de tuin en wandelen via de Wildhorst terug naar ons beginpunt waar we de
wandeling afronden, alle deelnemers dank, het was een inspirerende dag en graag weer tot de
volgende keer,
Erik Arts

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

