Korte impressie regiowandeling op zaterdag 28 september 2019 rondom Gemonde
Afgelopen zaterdag (28 september 2019) vond de maandelijkse regiowandeling van het
Jacobusgenootschap, afdeling ‘s Hertogenbosch, weer plaats en wel in Het Groene Woud.
Het Groene Woud is een gebied van 35.000 hectare in de driehoek Eindhoven-Tilburg's-Hertogenbosch; het gebied kent een kern van 7.500 hectare aan natuur bestaande uit bossen,
moerassen, heide en agrarisch populierenlandschap.( Wikipedia )
Het startpunt was bij de St. Lambertuskerk in Gemonde en we begonnen weer als vanouds met
een lekker bakske koffie uit de kofferbak van Rinse en Catharina (Truus) Janse.
In eerste instantie hadden slechts 17 mensen zich
opgegeven, maar op de dag zelf waren dat er toch
21 geworden, met een aantal nieuwe gezichten
erbij! Zij hadden de matige weersverwachting
genegeerd en achteraf terecht. Op een paar
spetters na, een uitstekende loopdag.
Al snel liepen we over het zandpad Vier Gemalen
langs het Mariakapelletje het mooie buitengebied
van Gemonde in.
Ook kwamen we
door het natuurgebied De Geelders.
De Geelders is een natuurgebied en een aaneengesloten complex
van verschillende leembossen met bos, weiland en enkele kleine
heideveldjes tussen Boxtel, Liempde en Schijndel. Het gebied
maakt deel uit van het Nationaal Landschap Het Groene Woud.
De Geelders ontleent zijn
naam aan een klein
deelgebied van de
Bodem van Elde en ook
aan een deelgebied van
De Geelders: het goed
Gheerlaer.
De oudste vermelding van deze naam dateert uit 1386. Het
achtervoegstel ‘laer’ duidt op een ontginning in een bosrijk
gebied. Geer zou ontleend zijn aan de persoonsnaam
Geerling.
Het aaneengesloten Geelders-boscomplex bestaat uit
de deelgebieden Braak, Speet, Overkamp, Buitenkamp,
Gasthuiskamp, Savendonk, Leemskuilen, Wedehage, De
Maai, Hoefje, Kasterense Braeck, Hooge Beek en
Eekhoorn.
De Braak, een gedeelte van het Geelderscomplex, is in
1995 formeel aangewezen als bosreservaat.

Nadat we een stuk langs het Duits lijntje gelopen hadden,
was het tijd voor onze pauze met koffie en worstenbrood
bij café ‘t Groene Woud in Liempde.
Het tweede
gedeelte van onze
tocht verliep niet
geheel volgens
plan maar met
behulp van Wilma en haar telefoon en nog wat
aanwijzingen van anderen, kwamen we toch weer op de
geplande route.
Ondanks slechte weersverwachtingen hebben we een heerlijke wandeldag (van bijna 22 km )
gehad, op een paar piepkleine buitjes en af en toe wat forse wind na. Jacobus gaf zijn zegen.
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