
Verslag van de regiowandeling van 26 maart 2022 
 

Op een zonovergoten dag genoten de 33 

deelnemers van de door Truus en Rinse weer 

goed verzorgde kofferbakkoffie met 

Jodekoeken (ja, dat stond zo op de 

verpakking).   

Er waren veel nieuwe leden bij, van jong tot 

iets ouder. 

 

 

Ook liepen er een paar mensen met volle bepakking om zich voor te bereiden op een 

camino. Er waren ook veel anderen van plan om dit jaar naar Santiago te lopen. Hopelijk 

houdt de corona zich gedeisd. 

De tocht begon door het bos met hoofdzakelijk 

kale loofbomen zodat we toch konden genieten 

van de zon. Daarna staken we een redelijk groot 

heideveld over en ging de route verder over een 

zandrug met uitzicht over een vennetje. 

Via het Slingerpad liepen we tot de rand van 

Uden. Daar waren nog de sporen te zien van een 

wielerbaan die Belgische vluchtelingen uit de 1e 

wereldoorlog hadden aangelegd. 

Daarna gingen we via een bospad naar Zeeland. In het dorp liepen we langs het terrein 

van het Sint Jacobus Gilde. Met dit gilde heeft regio Den Bosch goede contacten. 

 

Nadat we het dorp weer verlieten kwamen we bij onze 

pauzeplaats aan, Ruitersportcentrum De Drie Linden, waar 

we vriendelijk en snel werden bediend door dames met 

rijlaarzen aan. 

Die waren waarschijnlijk uit de manege geroepen om te 

helpen. 

De  consumpties waren niet duur: koffie, thee en 

worstenbroodje (van de slager), elk € 2,- 

Hierna liepen we de Maashorst op en troffen we een 

kudde wisenten, veilig achter stroomdraad. Een kudde 

Exmoor pony's graasde vrij op de Maashorst. 

Aan het einde van de wandeling kwamen we bij het 

vroegere Bezoekerscentrum Slabroek, wat nu 

Natuurcentrum De Maashorst heet. 

Voor eigen rekening hebben een aantal deelnemers daar in 

de tuin nog een afzakkertje genomen ter afsluiting van 

weer een mooie en zonnige wandeling. 

 

Theo Vergeer  

 

 

 


