Korte impressie van een winterwandeling Escharen-Langenboom
op zaterdag 21 december 2019
Zoals gebruikelijk starten we met een kopje koffie/thee vanuit de kofferbak.
Anders dan anders is dat we nu met een groep van 43 personen zijn.
Da's ongeveer 2x zoveel als "normaal".
Het weer zag er veelbelovend uit, fris maar
droog.
Nadat we Escharen uit waren, liepen we over
een mooi pad langs de Graafsche Raam.
Dit is een klein stroompje/riviertje dat iets
noordelijk van Grave in de Maas uitstroomt.
Daarna ging de route door een natuurgebied
met grote grazers.
Hier passeren we diverse bunkers die in de
strijd tegen de Duitsers zijn gebruikt.
Aan het Langven (dat nu weer goed onder
water stond) hebben we een grote kring
gevormd en heeft Peter een summiere
uiteenzetting gegeven over aardlijnen.
Negatieve lijnen zijn oa. Hartmann-lijnen, curry-lijnen en water-lijnen.
Een zeer positieve lijnsoort zijn "Lei-lijnen".
Alle kathedralen in Europa zijn gebouwd op Lei-lijnen en hebben derhalve een positieve
invloed op kerkgangers.
Maar ook de Inka's hebben op Lei-lijnen de
Machu Picchu gebouwd.
Vervolgens doorkruisen we een groot
plassengebied "de Kuilen" genaamd.
Hier passeren we een klein groepje Schotse
Hooglanders op 1 meter afstand.
Ondanks dat we met een grote groep waren,
plus 2 honden, is dit alles zonder enig
probleem verlopen.
Dan komen we in Langenboom aan waar we
bij café "den Bens" onze benen wat rust
geven.
Na deze onderbreking hebben we eerst nog even stil gestaan bij het tornado monument.
In 1925 heeft hier een tornado huisgehouden die 20 boerderijen/huizen, een school, een
kerk en het klooster heeft verwoest.
Het 2e deel van onze wandeling heeft ons
via stille landwegen, een camping en langs
een militaire basis (met oude
gevechtsvliegtuigen en een tank ) weer
richting Escharen gevoerd.
Rest mij nog te vertellen dat we 74 hoogtemeters hebben bedwongen.
En dat in ons platte Nederland.

Voor mij geldt dat ik trots ben dat we zo'n mooie dag hadden met een geweldige groep
"sportievelingen".
Daarvoor mijn hartelijke dank.
Tot ziens,
Peter van der Velden

