
Korte impressie regiowandeling op 27 november 2021 

Op zaterdagochtend 27 november 2021 verzamelden zich een 21-tal liefhebbers bij de 

parkeerplaats achter café/ restaurant  “de Roestelberg”. Om verschillende (corona-

achtige) redenen hadden enkele mensen zich afgemeld. 

Na kofferbak koffie of thee gingen we op 

pad voor een tocht door de Loonse- en 

Drunense Duinen. 

Yolande (Houben) had de tocht uitgezet die 

ongeveer 17-18 km lang was. 

Ofschoon de weersvoorspellingen van de 

vorige dag niet al te veel goeds beloofden, 

was ik vanochtend toch aangenaam verrast 

toen ik, na wakker worden en koffie gemaakt 

te hebben, de gordijnen opende. In Vlijmen was het onbewolkt en de lucht egaal. Bij 

vertrek van “de Roestelberg” was het schitterend weer en daardoor trokken we ook 

opgewekt het bos in.  

Via de in het bos gelegen ijsvijver met 

schitterende lichtval. 

Op weg naar “Bosch en Duin”, onze 

pauzeplaats, raakten we enigszins van het 

padje. Plezierig dat er in een groepje 

lopers altijd wel mensen zijn die je weer 

op het goede pad helpen. Dank daarvoor! 

In “Bosch en Duin” was voldoende plek 

voor iedereen, zowel binnen als buiten op 

het terras, om op voldoende afstand van 

elkaar te genieten van koffie of thee met 

een overheerlijk worstenbroodje of iets vegetarisch.  

Na vele jaren wandelingen door de 

regio en bijna evenzovele pauzes met 

een “Brabants Worstenbroodje” proef 

je na verloop van tijd toch ook wel 

verschil. Zonder de pretentie me het 

predicaat van kenner te willen 

aanmeten, moet ik zeggen dat de 

worstenbroodjes van “Bosch en Duin” 

toch wel in het “linker rijtje” 

terechtkomen. 

Na een plezierige pauze om ca half twee weer verder.  

Buiten gekomen was er iets meer wind opgestoken, maar we liepen meteen weer het bos 

in, zodat je er niet veel van merkte. 

Na nog een paar fraaie paden en (uitgebloeide) heidevelden kwamen we bij de laatste (is 

altijd wel een pittige) zandbeklimming vóór terugkeer naar “de Roestelberg”.  

Het was de gehele dag droog en zonnig (zij het wat flets het laatste uur) gebleven. 

Een schitterende tocht. Yolande, bedankt voor de voorbereiding en de andere 

deelnemers bedankt voor jullie gezelschap. 

Voor een korte foto-/ filmimpressie kun je hier klikken  

 

 

 

https://youtu.be/9CV7tz_f1Lw

