Wandeling Santiago aan het Wad, zaterdag 21 april 2018, De Maashorst
Na de traditionele koffie uit de achterbak, verzorgd door Rinse en Truus, vertrokken we voor
een wandeling van 20 km over de Maashorst.
Met 25 deelnemers, waaronder een paar wandelaars van andere regio's, vertrokken we
vanuit het buurtschap Slabroek, gemeente Nistelrode.
Het weer was zonnig en warm en de loofbomen lieten hun frisgroene blad al zien.
Na een korte wandeling over het kabouterpad kwamen we bij een mooi heideveld zonder
pijpenstrootje. We vroegen ons af of er soms een herder met schapen het gebied vrij hield
van dit verstikkende gras.
Na een flinke klim liepen we over een zandrug (stuifduin) die vast werd gehouden door de
beplanting van dennenbomen. Het slingerpad dat we liepen slingerde mooi door het bos en
daarna kwamen we bij een historische plek uit de
eerste wereldoorlog. Daar zagen we nog de
restanten van een wielerbaan voor prof- en
amateurwielrenners, waar veel wedstrijden zijn
verreden. Het was een geliefde sport van de
Belgen die hier naar toe waren gevlucht. Ze
hadden in de nabijheid een eigen kamp met
allerlei voorzieningen zoals een eigen bakker. In
het kamp verbleven veel meer mensen dan er
inwoners waren in het naburige dorpje Zeeland.
Toen we langs de camping van Zeeland liepen zagen we dat het restaurant open was.
Volgens Frans en Piet, die de route hadden gecontroleerd (nagelopen m.b.v. de beschrijving)
zou dit restaurant nog niet open zijn zo vroeg in het jaar. Gelukkig vonden ze een klein stukje
verder bij Ruitersportcentrum De Drie Linden een aardige beheerder die ons wel wilden
voorzien van een kopje koffie of thee met een worstenbroodje. We hebben daar heerlijk op
het buitenterras in de schaduw gezeten.
Een schutter van het St. Jacobs Gilde Zeeland
verraste ons door in vol ornaat (als Jacobus de
pelgrim) op bezoek te komen en iedereen te
voorzien van een mooie stempel in onze
paspoorten.

Na de lunchpauze liepen we door de
buurtschappen Zevenhuis en Nabbegat met
zijn mooie oude boerderijen en hun tuinen
met bloemen en toen we over de
Maashorst liepen, zagen we een kudde Wisenten (Europese bizons) in het open veld.

Er is veel geschreven in de nieuwsbladen over
deze uit Polen afkomstige dieren. Wie weet
zien we bij een volgende wandeling in dit
grote gebied de wolven bij de Wisenten
lopen.
Vervolgens kwamen we langs een veld met
prehistorische grafheuvels die fraai zijn
hersteld met de nodige houten palen.
Na een onderonsje van Peter en Jos werden
we daar uitgenodigd om na afloop een
drankje te nuttigen op kosten van de zaak.
Daarom zaten we tenslotte, met de hele groep, gezellig in een grote kring, in de tuin van het
bezoekerscentrum van de Maashorst, na te genieten van deze fijne wandeling.
Ik vond het fijn om deze wandeling te organiseren en te leiden.
Theo Vergeer

