
Impressie regiowandeling op 28 mei 2022 rondom St Oedenrode/ Nijnsel 
 
Op 28 mei hebben we weer genoten van een gezellige wandeling in de mooie omgeving van 
Sint Oedenrode. 
Tussen 9 en 9.30 uur verzamelden zich 31 mensen. Rinse en Truus schonken weer een lekker 
bakje koffie uit de kofferbak. Wat er altijd weer goed in gaat. 
We hadden een goed temperatuurtje 17° en zon, af en toe piepte die even achter de wolken 
maar al met al prima wandel weer. 
We liepen vaak langs de mooie slingerende rivier de Dommel die je overal in Rooi tegen 
komt.  
Onder de A50 door kwamen we op het 
Bolcken pad dat we volgden tot aan Nijnsel, 
via de blauwe route en de Veldweg kwamen 
we in het Everse waar velden met klaprozen 
ons uitnodigden tot het maken van foto's.  
Voorbij het kapelletje van H Martinus van 
Tours gingen we rechts door natuurgebied 
de Moerkuilen. Het ven dat daar ligt, is 
ontstaan door turfwinning.  
 

 
Vroeger was het werkgevers verplicht om 
een dag per jaar vrij te geven aan hun 
personeel, om turf te gaan steken, om hun 
eigen huisje te kunnen verwarmen. 
Problemen met gas uit Groningen of 
Rusland bestonden toen nog niet. 
Bij het passeren van het Oda putje (nu een 
uitgedroogde bron) kwam de Heilige Oda 
nog even ter sprake. 

Een slechtziende Schotse prinses die uitgehuwelijkt dreigde te worden door haar vader.  
Zij sloeg op de vlucht en kwam in Roden terecht. Oda gaf haar leven verder aan blinden en 
slechtzienden. Het werd een bedevaartsplaats in vroegere tijden. Mensen kwamen hun ogen 
uitwassen bij de bron.  Oda is Heilig verklaard, dus zal er vast wel een wonder gebeurd zijn. 
Het dorp Roden werd Sint Oda Roden. Wat later weer veranderde in Sint Oedenrode.  
Ik dwaal af.  
Tegen half een kwamen we bij de Beckart in Nijnsel 
waar de koffie klaar stond en de worstenbroodjes 
ons weer lekker smaakten. 
Na de pauze namen we afscheid van een groepje 
mensen die andere verplichtingen hadden. 
Wij vervolgen onze weg door het bos de 
Diependaal en buurtschap de Vogelenzang. Waar 
mijn zus en trouwe fan een pot snoepjes klaar had 
staan om uit te delen. 
 

 

 

 



Door de Espendonk en langs het vlonderpad langs de Dommel kwamen we weer in het 
centrum van Rooi.  

Even nog langs Kasteel Henkenshage en 
Kasteelraadhuis Dommelrode en zo kwamen 
we weer bij onze auto's. De 
kilometerstanden op de verschillende 
telefoontjes liepen nogal uiteen. Het zal ergens 
tegen de 20 km geweest zijn.  
Het was leuk om wat nieuwe gezichten te 
hebben mogen begroeten en wensen de 
wandelaars die richting Santiago gaan: 

BUEN CAMINO  
 
Maar voor iedereen, waar je pad ook naar toe gaat, goeie voetjes en geniet. 
 
Mede namens Theo, Lia en Rinse bedankt en graag tot een volgende keer. 
Liesbeth. 
 
      Klik hier voor een foto-/ filmpresentatie 
 

 

https://youtu.be/F4OnzgIfmqM

