
25-‐06	  Vught	  –Den	  Bosch	  	  	  	  11.30-‐13.00	  
	  
Vanaf	  de	  Michiel	  de	  Ruyterweg	  (achter	  
zwembad	  Ouderkerk)	  gestart	  met	  mijn	  
eerste	  wandeling	  vanuit	  Vught.	  Om	  het	  
mezelf	  makkelijk	  te	  maken	  en	  ook	  uit	  
nieuwsgierigheid	  (misschien	  vallen	  er	  wel	  
ervaringen	  uit	  te	  wisselen)	  heb	  ik	  de	  route	  
die	  	  Yvonne	  Attema	  van	  Bureau	  Babel	  me	  
gaf	  uitgeprint	  en	  in	  mijn	  jaszak	  gestoken.	  
Yvonne	  loopt	  regelmatig	  een	  rondje	  Vught	  
-‐’s-‐Hertogenbosch.	  Voor	  zover	  ik	  weet	  niet	  
naar	  haar	  werk,	  maar	  gewoon	  als	  
rondwandeling	  met	  dezelfde	  intentie	  als	  
mij:	  rust,	  luisteren	  naar	  het	  landschap	  en	  
je	  hoofd	  leeg	  maken.	  Het	  is	  een	  route	  die	  
zij	  op	  zo’n	  12	  á	  13	  km	  geschat	  heeft,	  dus	  
enigszins	  vergelijkbaar	  met	  mijn	  Den	  
Dungen-‐	  Den	  Bosch	  route.	  	  
Ik	  loop	  langs	  haar	  wijk	  en	  steek	  de	  
Helvoirtse	  weg	  over	  richting	  Vught-‐Noord.	  
De	  route	  is	  mij	  niet	  geheel	  onbekend	  ;	  er	  
zijn	  wat	  bedrijven	  in	  Vught	  aan	  deze	  kant	  
die	  ik	  regelmatig	  bezocht	  om	  materiaal	  of	  
gereedschap,	  de	  Helvoirtse	  weg	  heb	  ik	  vier	  
jaar	  lang,	  vijf	  keer	  per	  week,	  gereden	  naar	  
de	  academie	  in	  Tilburg	  en	  in	  Vught-‐Noord	  
heb	  ik	  verschillende	  hardlooproutes	  met	  
de	  vereniging	  Prins	  Hendrik	  (alweer	  lang	  
geleden)	  gelopen.	  
De	  Helvoirtse	  weg	  is	  een	  drukke,	  
gevaarlijke	  weg	  met	  strenge	  snelheid-‐	  
controles	  op	  het	  traject	  naar	  Tilburg.

	  
Maar	  gelukkig	  heb	  ik	  hier	  nooit	  een	  
bekeuring	  gehad.	  	  Het	  eerste	  gedeelte	  van	  
Vught-‐Noord	  waar	  ik	  nu	  inloop	  is	  een	  
gegoede	  wijk;	  lommerrijk,	  dure	  
alleenstaande	  huizen	  of	  villa’s,	  maar	  
prettig	  en	  rustig	  om	  doorheen	  te	  
wandelen.	  Het	  is	  rond	  12.00	  uur	  als	  ik	  er	  

loop	  en	  de	  scholen	  zijn	  uit	  voor	  de	  
middagpauze.	  Er	  passeren	  mij	  wel	  3	  
bakfietsen:	  allemaal	  moeders	  met	  
kinderschare.	  Alleen	  maar	  blonde	  
kinderkopjes,	  hier	  en	  daar	  keurig	  (met	  
helmpje)	  op	  een	  fietsje	  ernaast.	  Een	  
moeder	  roept	  naar	  haar	  kind	  dat	  iets	  te	  
ver	  vooruit	  fietst:	  ‘Maurits,	  Maurits	  ,	  even	  
wachten!”	  Deze	  impressie	  kun	  je	  niet	  
vergelijken	  met	  de	  Kruiskamp	  waar	  ik	  liep	  
toen	  daar	  ook	  de	  school	  uitging.	  
Hier	  zijn	  de	  betere	  banen,	  de	  hogere	  
inkomens	  en	  geen	  of	  weinig	  allochtonen.	  
Een	  welgestelde,	  Hollandse	  wijk..	  
Vooraan	  ter	  hoogte	  van	  de	  Vughter	  Hei	  
zijn	  de	  huizen	  aan	  de	  Loonsebaan	  het	  
duurst,	  verderop	  dichter	  bij	  het	  spoor	  
worden	  ze	  kleiner	  en	  eenvoudiger.	  Een	  
huis	  tegenover	  de	  Vughter	  hei	  dat	  te	  koop	  
staat	  wordt	  aangeprezen	  als:	  ’Riante	  villa,	  
met	  vele	  mogelijkheden,	  rechtstreeks	  aan	  
de	  Vughter	  heide’.	  Ik	  durf	  de	  prijs	  niet	  te	  
schatten..

	  
Terwijl	  ik	  hier	  loop	  bekruipt	  me	  het	  gevoel	  	  	  
dat	  wat	  betreft	  de	  historie,	  deze	  omgeving	  
de	  mijne	  niet	  is..	  De	  Vughter	  hei,	  de	  
Fusilladeplaats,	  Kamp	  Vught;	  plekken	  waar	  
in	  de	  Tweede	  Wereldoorlog	  van	  alles	  
gebeurt	  is.	  Het	  zijn	  plekken	  die	  weliswaar	  
historie	  en	  gevoel	  hebben,	  een	  ‘lieux	  de	  
memoires’	  zijn,	  maar	  ik	  voel	  er	  geen	  
verbinding	  mee.	  Voorlopig	  voelt	  het	  als	  
lopen	  door	  andermans	  omgeving;	  ik	  blijf	  
toeschouwer	  en	  voel	  me	  niet	  door	  het	  
landschap	  opgenomen.	  
Zodra	  ik	  het	  Drongelens	  kanaal	  nader	  en	  
het	  plaatsnaambord	  voor	  einde	  Vught	  
passeer,	  kom	  ik	  direct	  in	  een	  heel	  ander	  
landschap.	  Een	  polderlandschap	  en	  



hoewel	  ik	  er,	  omdat	  ik	  het	  kanaal	  richting	  
’s-‐Hertogenbosch	  volg,	  langs	  en	  niet	  in	  
doorheen	  loop,	  voelt	  het	  alsof	  ik	  hier	  
beter	  thuis	  hoor:	  horizon,	  uitzicht.	  Ik	  
betreed	  een	  gebied	  waar	  het	  landschap	  
zich	  weer	  voor	  me	  opent.

	  
Langs	  het	  kanaal	  kom	  ik	  verschillende	  	  
fietsers	  tegen.	  Voornamelijk	  oudere	  
mensen	  soms	  in	  ‘uniseks	  kleding’	  en	  op	  
‘uniseks	  fietsen’	  (ik	  hoor	  onze	  kinderen	  
nog	  lachen	  toen	  mijn	  lief	  en	  ik	  op	  een	  
vakantie	  dezelfde	  sweaters	  bleken	  te	  
hebben).	  Ze	  hebben	  de	  tijd	  aan	  zichzelf.	  
Maar	  ik	  kom	  ook	  fietsers	  tegen	  die	  
kennelijk	  onderweg	  zijn	  van	  en	  naar	  
school	  of	  werk.	  	  
Het	  ruikt	  naar	  vers	  gemaaid	  gras	  en	  ik	  voel	  
opeens	  	  de	  rust	  over	  me	  heen	  glijden.	  Het	  
stille	  water	  in	  het	  kanaal,	  de	  spiegeling	  
van	  de	  bomen	  aan	  de	  waterkant...	  
Ik	  maak	  wat	  foto’s	  en	  realiseer	  me	  hoe	  	  
idyllisch	  het	  kanaal	  er	  hier,	  met	  name	  door	  
de	  	  flauwe	  bocht,	  uitziet.	  
Achter	  me	  hoor	  ik	  een	  man	  commando’s	  
geven	  aan	  een	  hond;	  er	  ligt	  een	  
hondenschool	  achter	  de	  dijk.	  Maar	  omdat	  
ik	  er	  met	  mijn	  rug	  naar	  toe	  sta,	  hóór	  ik	  het	  
alleen	  en	  vormt	  het	  een	  vreemd	  contrast	  
met	  wat	  ik	  zie:	  het	  liefelijke	  spel	  van	  	  
weerspiegeling,	  water,	  licht	  en	  schaduw.	  
Maar	  wat	  ik	  hoor,	  stoort	  het	  pastorale	  
plaatje	  en	  de	  rust,	  toch	  zo	  vlakbij	  de	  stad,	  
eigenlijk	  niet.	  Water	  is	  een	  sterke	  
component	  voor	  rust..	  
	  

	  
Als	  ik	  	  ’s-‐Hertogenbosch	  dichter	  nader	  
wordt	  ook	  de	  ruis	  van	  de	  stad	  en	  de	  
snelwegring	  rondom	  de	  stad	  steeds	  meer	  
aanwezig.	  Een	  goederentrein	  met	  
tankcontainers	  passeert,	  de	  autowegen	  
zorgen	  voor	  een	  constante	  
geluidsstroom…Maar	  naar	  links	  kijk	  ik	  uit	  
over	  de	  Gement;	  de	  polder	  richting	  
Helvoirt.	  	  Daar	  is	  horizon,	  leegte	  en	  rust.	  	  
Het	  is	  een	  oer-‐Hollands	  plaatje:	  ik	  zie	  in	  de	  
verte	  wat	  wandelaars	  en	  fietsers	  door	  de	  
polder	  gaan,	  maar	  het	  vlakke	  
polderlandschap	  zelf	  raakt	  me	  het	  meest.	  
	  

	  
Het	  Jeroen	  Bosch	  Ziekenhuis,	  dat	  aan	  de	  
rand	  van	  	  de	  Gement	  ligt,	  heeft	  een	  
perfect	  	  uitzicht	  op	  de	  polder.	  Je	  kunt	  je	  
vanuit	  je	  ziekenhuisbed	  naar	  horizon	  en	  
rust	  dromen,	  ik	  hoop	  dat	  het	  daarbinnen	  
ook	  vaak	  gebeurt	  .	  
Wonderlijk	  hoeveel	  vrouwen	  ik	  langs	  zie	  
fietsen…	  Ik	  vang	  een	  gesprek	  op	  van	  drie	  
dames	  tussen	  de	  35-‐40	  jaar:	  ‘Zou	  jij	  dan	  
nog	  fulltime	  kunnen	  werken?	  Ik	  zou	  het	  
echt	  niet	  meer	  kunnen,	  laat	  staan	  willen”	  
Het	  is	  duidelijk	  dat	  vandaag	  de	  mannen	  op	  
hun	  suffe	  kantoren	  opgesloten	  zitten	  



terwijl	  de	  dames	  deze	  prachtige	  route	  
naar	  huis	  fietsen.	  Het	  stemt	  me	  een	  beetje	  
cynisch	  terwijl	  ik	  uitkijk	  over	  de	  Gement	  
en	  het	  gedruis	  van	  de	  stad	  als	  een	  de	  
warme	  golf	  langs	  mijn	  rug	  strijkt.	  
	  
	  
25-‐06	  Terugweg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17.30-‐19.00	  
Ik	  loop	  terug	  via	  de	  Bossche	  Broek.	  Direct	  
waar	  ik	  de	  polder	  inloop,	  begint	  de	  
recreatiezone.	  Een	  paar	  mannen	  staan	  op	  
een	  koddige	  manier	  pieren	  te	  steken	  op	  
de	  dijk:	  spade	  in	  de	  grond	  en	  alsof	  ze	  een	  
jambe	  bespelen	  staan	  ze	  op	  de	  steel	  en	  	  
het	  handvat	  te	  trommelen.	  	  
Even	  verder	  zit	  een	  man	  op	  een	  bankje	  
met	  een	  krant	  wijd	  uitgespreid	  voor	  zich	  
op	  de	  picknicktafel.	  Het	  werk	  is	  klaar,	  de	  
vrije	  tijd	  begint..	  
Nog	  geen	  100	  meter	  verder	  fotografeer	  ik	  
een	  oer-‐Hollands	  beeld:	  rood	  en	  zwart	  
bonte	  koeien	  staan	  rustig	  grazend	  	  in	  het	  
prachtig	  warme	  avondlicht.	  	  

	  
	  
Onder	  de	  meidoorns	  op	  de	  voorgrond	  
staan	  er	  ook	  een	  paar,	  achter	  de	  wei	  is	  
een	  houtwal	  met	  daarboven	  een	  typisch	  
Hollandse	  wolkenlucht.	  Het	  lijkt	  een	  
schilderij;	  alsof	  het	  zo	  geënsceneerd	  is.	  
Verderop	  is	  een	  boer	  het	  grasland	  aan	  het	  
maaien,	  hij	  draait	  van	  buiten	  naar	  binnen	  
rondjes.	  Maar	  als	  hij	  langs	  de	  slootkant	  
rijdt,	  vliegt	  er	  plots	  een	  ooievaar	  op;	  nog	  
geen	  50	  meter	  voor	  me	  vliegt	  ie	  over	  het	  
pad.	  Even	  later	  stijgt	  uit	  het	  grasland	  
loodrecht	  een	  veldleeuwerik	  omhoog,	  
althans	  ik	  denk	  dat	  het	  er	  een	  is,	  ik	  hoor	  
‘m	  niet	  zingen,	  maar	  zo	  loodrecht	  

opstijgen	  is	  typerend	  voor	  deze	  vogel.	  
Achter	  me	  hoor	  ik	  meerkoetjes	  roepen	  
vanuit	  hun	  nest	  op	  het	  water.	  Het	  is	  alsof	  
ik	  op	  het	  platteland	  loop,	  maar	  het	  is	  
gewoon	  vlakbij	  de	  stad.	  	  
	  

	  
Ik	  ervaar	  plotseling	  heel	  sterk	  de	  
schoonheid	  van	  wat	  me	  hier	  omringt,	  al	  
zie	  ik	  tegelijkertijd	  de	  beperking	  van	  het	  
reservaat	  karakter.	  De	  blauwe	  lucht	  met	  
de	  windwolken,	  de	  illusie	  van	  een	  verre	  
horizon	  door	  het	  coulissen	  landschap,	  de	  
warme	  zomeravond,	  het	  licht	  dat	  alles	  
streelt	  en	  lijkt	  te	  verwarmen.	  	  
Die	  schoonheid	  heeft	  iemand	  kennelijk	  
willen	  benadrukken.	  Wat	  ik	  in	  eerste	  
instantie	  aanzag	  voor	  een	  enkele	  klaproos	  
langs	  een	  afrastering	  voor	  koeien,	  blijkt	  er	  
een	  bloem	  van	  zijde	  te	  zijn.	  Als	  ik	  
dichterbij	  de	  koeien	  in	  de	  natte	  weide	  wil	  
fotograferen	  en	  langs	  het	  hek	  kijk,	  zie	  ik	  
een	  heel	  spoor	  van	  klaprozen	  langs	  het	  
draad	  staan.	  In	  elk	  compartiment	  van	  
palen	  één,	  precies	  in	  het	  midden.	  Een	  
bescheiden	  uiting	  van	  land-‐art?	  	  
	  

	  
	  
Op	  het	  fietspad	  is	  het	  druk;	  om	  de	  paar	  
minuten	  wordt	  ik	  wel	  gepasseerd	  door	  
een	  of	  meerdere	  fietsers.	  Het	  is	  duidelijk:	  



de	  Bossche	  Broek	  is	  van	  Den	  Bosch;	  een	  
gebied	  om	  even	  te	  recreëren	  en	  de	  boer	  
die	  daar	  er	  aan	  het	  werk	  is,	  is	  daar	  gewoon	  
onderdeel	  van.	  
Maar	  ondanks	  de	  drukte	  van	  fietsers	  en	  
hardlopers,	  geniet	  ik.	  Een	  stuk	  langs	  het	  
fietspad	  is	  zelfs	  kort	  gemaaid	  als	  
wandelpad.	  Het	  loopt	  heerlijk	  zacht.

	  	  
	  
Nog	  geen	  3	  meter	  van	  het	  pad	  zitten	  twee	  
kraaien	  op	  een	  hek.	  Ze	  kijken	  me	  brutaal	  
aan.	  Een	  van	  de	  twee	  heeft	  tussen	  zijn	  
poot	  en	  het	  hek	  een	  pluk	  grashalmen	  
geklemd	  waar	  hij	  met	  zijn	  snavel	  
zorgvuldig	  de	  zaden	  uitpikt.	  Behendigheid,	  
slimheid,	  sluwheid;	  kraaien	  zijn	  erom	  
bekend.	  Maar	  waarom	  zijn	  er	  zoveel?	  Net	  
als	  de	  eksters	  zie	  ik	  ze	  teveel	  en	  te	  vaak	  
naar	  mijn	  zin.	  Of	  vergis	  ik	  me	  als	  ik	  denk	  
dat	  er	  een	  te	  groot	  overwicht	  van	  deze	  
vogels	  aan	  het	  ontstaan	  is?

	  
	  
Een	  treurbeuk	  hangt	  over	  het	  pad.	  
Gefascineerd	  blijf	  ik	  er	  even	  onder	  staan.	  
Ik	  kan	  het	  niet	  goed	  fotograferen,	  maar	  
het	  spel	  van	  de	  in	  strengen	  naar	  beneden	  
hangende	  blaadjes	  die	  zacht	  in	  de	  wind	  
draaien	  en	  licht	  vangen	  heeft	  iets	  
feestelijks.	  Een	  begroeting	  bijna…	  
Er	  zijn	  bomen	  die	  een	  route	  kunnen	  

markeren,	  waar	  je	  bijna	  van	  gaat	  houden.	  
Die	  als	  je	  een	  route	  vaker	  loopt	  zich	  voor	  
je	  verpersoonlijken	  als	  markeerpunt.	  Ik	  
denk	  dat	  dit	  	  zo’n	  boom	  kan	  zijn.	  
Er	  komt	  een	  vrouw	  me	  tegemoet	  over	  het	  
pad.	  Met	  haar	  lange	  haren,	  soepele	  tred	  
en	  ruimvallende,	  kleurige	  kleding	  lijkt	  ze	  
jong.	  Als	  zij	  me	  passeert	  zie	  ik	  dat	  ze	  van	  
mijn	  leeftijd	  moet	  zijn.	  We	  groeten	  elkaar	  
vriendelijk	  en	  als	  ik	  nog	  eens	  omkijk,	  zie	  ik	  
haar	  met	  de	  armen	  wijd	  gespreid	  lopen,	  
de	  grashalmen	  aan	  weerszijden	  van	  het	  
pad	  strelend.	  
Omdat	  ik	  haar	  dat	  zag	  doen,	  richt	  mijn	  
aandacht	  zich	  op	  de	  vele	  verschillende	  
grassoorten	  die	  langs	  het	  pad	  staan	  te	  
bloeien.	  	  

	  
	  
Het	  zijn	  veel	  verschillende	  soorten.	  Ik	  
fotografeer	  er	  een	  paar,	  lang	  niet	  
allemaal,	  maar	  ik	  wil	  dit	  moment	  van	  
detail	  en	  aandacht	  bewaren.

	  
Verderop	  loopt	  een	  ‘roverspaadje’	  naar	  
een	  wateroverlaat	  van	  het	  gemaaltje	  dat	  
aan	  de	  	  Paardensteeg	  ligt.	  Ik	  volg	  het	  
paadje	  even,	  maar	  zie	  na	  een	  paar	  meter	  
al	  dat	  iemand	  het	  als	  openbaar	  toilet	  heeft	  
gebruikt.	  Ik	  haat	  het	  als	  mensen	  hun	  
bevuilde	  papieren	  tissues	  zomaar	  op	  de	  
grond	  achterlaten.	  Oprapen	  doe	  ik	  	  het	  



niet,	  maar	  ik	  schop	  het	  een	  beetje	  naar	  de	  
kant.	  	  
	  
26-‐06	  Vught	  –Den	  Bosch	  	  	  	  10.30-‐12.30	  
	  
Opnieuw	  	  de	  route	  van	  Yvonne	  gelopen,	  
bedoeld	  om	  ‘m	  een	  beetje	  in	  te	  slijten,	  
zodat	  ik	  de	  route	  zelf	  niet	  steeds	  hoef	  te	  
verifiëren	  terwijl	  ik	  loop.	  Ik	  realiseer	  me	  
dat	  ik	  al	  min	  of	  meer	  impulsief	  gekozen	  
heb	  om	  de	  routes	  die	  anderen	  al	  lopen	  of	  
liepen	  en	  die	  zij	  me	  verteld	  hebben,	  na	  
loop.	  Yvonne	  vanuit	  Vught,	  Janne	  vanuit	  
Rosmalen,	  Joris	  en	  Theet	  vanuit	  Vlijmen.	  
Het	  voelt	  alsof	  het	  daardoor	  meer	  
betreden	  routes	  zijn	  en	  het	  maakt	  het	  
gemakkelijker	  er	  straks	  misschien	  over	  te	  
communiceren.	  Ik	  ben	  blij	  dat	  ik	  het	  zo	  
gedaan	  heb,	  het	  lijkt	  me	  nuwaardevoller	  
dan	  ik	  oorspronkelijk	  dacht.	  
Ik	  neem	  bij	  het	  Drongelens	  kanaal	  niet	  de	  
hoge	  kant,	  waar	  het	  fietspad	  ligt	  en	  waar	  
ik	  gisteren	  liep,	  maar	  ga	  vóór	  	  de	  brug	  al	  
rechtsaf	  en	  loop	  een	  graspad	  op	  wat	  direct	  
langs	  de	  oever	  voert.	  Dit	  stuk	  van	  de	  route	  
stal	  gisteren	  al	  mijn	  hart	  en	  nu	  valt	  de	  
schoonheid	  me	  weer	  op.	  Ik	  ben	  misschien	  
ook	  wel	  gevoelig	  voor	  rivieren	  en	  kanalen,	  
maar	  dit	  stuk	  voelt	  hoe	  dan	  ook	  ‘bekend’.	  	  
Nu	  ik	  hier	  loop	  valt	  me	  op	  hoe	  druk	  het	  
fietspad	  eigenlijk	  is	  waar	  ik	  gisteren	  liep.	  	  
Aldoor	  zie	  ik	  boven	  me	  langs	  (het	  fietspad	  
ligt	  hoog	  op	  een	  dijk	  langs	  het	  kanaal)	  
fietsers,	  bromfietsers	  en	  een	  enkele	  scoot-‐
mobile	  passeren.	  
Omdat	  ik	  nu	  veel	  dichter	  op	  het	  water	  
loop,	  ervaar	  ik	  meer	  van	  het	  leven	  in	  en	  op	  
het	  water.	  Een	  troep	  Canadese	  
brandganzen-‐	  ik	  herken	  ze	  aan	  hun	  
karakteristieke	  witte	  keelband-‐	  gaat	  direct	  
richting	  water	  als	  ik	  nader.	  De	  hele	  groep	  
zwemt	  van	  me	  vandaan	  en	  ik	  zie	  er	  een	  
paar	  ganzen	  met	  jongen	  en	  een	  
verdwaalde	  eend	  tussen.	  Geadopteerd?

	  
Tjonge,	  wat	  kunnen	  die	  beesten	  schijten!	  
De	  strook	  langs	  het	  water	  ligt	  over	  zo’n	  
150	  meter	  vol	  met	  vogelstront	  en	  ik	  moet	  
uitkijken	  waar	  ik	  mijn	  voeten	  zet.	  Maar	  er	  
liggen	  ook	  prachtige	  veren.	  
Even	  verderop	  hoor	  ik	  het	  gepiep	  van	  een	  
paar	  kuikens.	  Een	  meerkoetenpaar	  waakt	  
angstvallig	  over	  hun	  twee	  kuikens.

Ze	  plukken	  hier	  en	  daar	  wat	  blaadjes	  van	  
de	  kant	  en	  voeren	  die	  aan	  hun	  kleintjes.	  	  
Aandoenlijk	  om	  te	  zien	  dat	  een	  ouder	  mij	  
argwanend	  in	  de	  gaten	  houdt	  en	  dichterbij	  
komt,	  terwijl	  de	  ander	  de	  kleintjes	  
verderop	  bewaakt.	  Zo	  van	  dichtbij	  is	  het	  
prachtig	  om	  ze	  te	  zien	  scharrelen.

Langs	  de	  oever	  groeit	  onder	  andere	  
watermunt,	  vergeet-‐mij.niet,	  een	  
verdwaalde	  hazelaar	  en	  	  allerlei	  andere	  
planten,	  maar	  ik	  neem	  niet	  de	  moeite	  ze	  
te	  determineren.	  Aan	  de	  overkant	  zit	  een	  
groep	  studenten	  (waarschijnlijk	  van	  het	  
Willem	  I	  College	  verderop)	  op	  de	  dijk.	  
Meeuwen	  cirkelen	  boven	  hun	  hoofden	  en	  
hopen	  op	  een	  stukje	  achtergelaten	  brood.	  



Er	  fietst	  een	  jonge	  vrouw	  voorbij	  aan	  de	  
overkant,	  ze	  weerspiegelt	  prachtig	  in	  het	  
water.	  Weer	  heb	  ik	  spijt	  dat	  ik	  mijn	  
camera	  niet	  bij	  me	  heb,	  al	  kan	  ik	  met	  mijn	  
telefoon	  ook	  wel	  iets	  van	  het	  beeld	  
bewaren.

	  
Het	  laatste	  stuk	  van	  het	  pad	  lijkt	  dood	  te	  
lopen,	  maar	  omdat	  ik	  besluit	  om	  toch	  door	  
te	  lopen,	  moet	  ik	  door	  een	  soort	  
‘niemandsland’.	  Ik	  betreur	  het	  dat	  ik	  geen	  
lange	  broek	  aan	  heb	  ,	  omdat	  ik	  door	  hoge	  
brandnetels	  moet.	  De	  viaducten	  waar	  dit	  
‘roverspad’	  onder	  door	  leidt	  zijn	  geen	  
gezellige	  plekken.	  Lege	  bierblikjes	  en	  afval	  
duidt	  erop	  dat	  er	  desondanks	  toch	  gebruik	  
van	  wordt	  gemaakt.

	  
Ik	  kom	  uiteindelijk	  	  in	  iemands	  achtertuin	  
uit	  .	  Althans..,	  er	  staat	  een	  trampoline	  en	  
wat	  stoelen	  en	  een	  hond	  komt	  blaffend	  op	  
me	  af:	  duidelijk	  zijn	  territorium.	  Met	  een	  
lage	  stem	  spreek	  ik	  ‘m	  beslist	  en	  afwerend	  
toe,	  mijn	  gedachten	  bij	  m’n	  blote	  kuiten.	  
Ik	  klim	  een	  talud	  vol	  hooi	  en	  brandnetels	  
op,	  en	  bereik	  de	  brug	  waar	  de	  Vughterweg	  
het	  centrum	  binnenkomt.	  Een	  oneigenlijke	  
route,	  dit	  laatste	  stuk,	  want	  ook	  het	  
fietspad	  waar	  ik	  op	  uitkom	  biedt	  

nauwelijks	  plaats	  aan	  voetgangers.	  Ik	  denk	  
aan	  Rovaniemi;	  daar	  mengden	  
voetgangers	  en	  fietsers	  zich	  toch	  
makkelijker.	  	  
Eens	  kijken	  of	  ik	  de	  volgende	  keer	  al	  wat	  
variatie	  op	  deze	  route	  aan	  kan	  brengen..	  
	  
26-‐06	  terugweg	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17.00-‐18.30	  
In	  de	  Bossche	  Broek,	  bij	  de	  bocht	  waar	  ik	  
gisteren	  de	  klaprozen	  zeg,	  ontwaar	  ik	  nu	  
een	  knalgeel	  met	  groene	  fiets.	  Bij	  de	  
bloemen	  is	  een	  even	  kleurrijke	  vrouw	  
bezig	  de	  rode	  klaprozen	  te	  vervangen	  door	  
roze	  gerbera’s.	  Ik	  spreek	  haar	  aan	  en	  
complimenteer	  haar	  met	  de	  vrolijkheid	  
van	  haar	  ‘land-‐art’	  er	  vanuit	  gaande	  dat	  zij	  
ook	  de	  bloemen	  geplaatst	  heeft.	  Dat	  klopt.	  
We	  kletsen	  even	  en	  op	  mijn	  vraag	  of	  zij	  	  
beeldend	  kunstenaar	  is	  krijg	  ik	  ontwijkend	  
antwoord.	  Ze	  verteld	  me	  dat	  ze	  
gefascineerd	  is	  door	  plekken	  in	  de	  
openbare	  ruimte,	  de	  natuur	  en	  vooral	  
door	  bloemen	  en	  dat	  ze	  die	  drie	  dingen	  
probeert	  te	  combineren.	  Ze	  heeft	  dit	  
bedacht	  en	  gemaakt	  om	  oplettende	  
voorbijgangers	  op	  de	  schoonheid	  te	  
wijzen.	  Letterlijk	  zegt	  ze:	  ‘Het	  gaat	  er	  niet	  
om	  wie	  ik	  ben,	  ik	  ben	  gewoon	  een	  mens	  
en	  houd	  ervan	  om	  met	  dit	  soort	  dingen	  
bezig	  te	  zijn	  en	  mensen	  het	  te	  laten	  
waarnemen.’	  	  
‘Mooie	  houding’,	  denk	  ik	  als	  ik	  verder	  
loop,	  ‘hier	  wordt	  de	  wereld	  inderdaad	  
mooier	  en	  vrolijker	  van.’	  
-‐N.b.	  Enkele	  dagen	  later	  rijd	  ik	  langs	  de	  
Citadel	  in	  Den	  Bosch.	  Op	  de	  groenstrook	  
bij	  de	  roeivereniging,	  waar	  veel	  eenden	  en	  
ganzen	  zijn,	  staan	  witte	  ganzenveren	  
rechtop	  in	  het	  gras	  gestoken.	  Een	  
bijzonder	  en	  vrolijk	  gezicht;	  de	  honderden	  
veren	  die	  uit	  het	  gras	  omhoog	  steken.	  Het	  
is	  echt	  een	  veld	  vol.	  Direct	  denk	  ik	  aan	  de	  
vrouw	  in	  de	  Bossche	  broek;	  ‘zo	  dit	  ook	  
haar	  werk	  zijn?’	  Mooi	  dat	  er	  mensen	  zijn	  
die	  dit	  soort	  schoonheid	  toevoegen;	  
inspirerend	  ook.	  Ik	  ben	  blij	  dat	  ik	  haar	  
ontmoet	  heb	  maar	  zeker	  haar	  werk.-‐	  



Terwijl	  ik	  loop	  vang	  ik	  een	  flard	  van	  een	  
gesprek	  op	  van	  4	  fietsers	  die	  me	  passeren	  
ter	  hoogte	  van	  de	  weide	  waar	  ik	  gisteren	  
de	  foto’s	  van	  de	  koeien	  onder	  de	  
meidoorn	  nam.	  “Het	  is	  net	  	  een	  Paulus	  
Potter;	  die	  koeien	  onder	  die	  boom.	  Net	  
een	  schilderij’	  	  In	  mijn	  associatie	  van	  	  
gisteren	  sta	  ik	  dus	  niet	  alleen	  	  en	  het	  
bevestigd	  ook	  hoe	  kunst	  mensen	  beter	  
leert	  kijken	  en	  de	  werkelijkheid	  bewuster	  
laat	  ervaren.	  
Even	  verderop	  vang	  ik	  weer	  een	  flard	  	  van	  
een	  gesprek	  op.	  Dit	  keer	  van	  twee	  oudere	  
mensen	  die	  me	  passeren:	  ’Het	  waren	  
zúlke	  prachtige	  wolken	  die	  hier	  boven	  
hingen;	  het	  was	  echt	  fantastisch!’	  
De	  Bossche	  broek	  heeft	  haar	  opbrengst:	  
het	  maakt	  mensen	  gelukkiger	  en	  
bewuster.	  Ik	  verdring	  even	  mijn	  gedachten	  
over	  ‘artificieel	  landschap’	  en	  
‘recreatielandschap’.	  De	  gewaarwording	  
van	  de	  natuur	  en	  het	  ervaren	  van	  de	  	  
schoonheid	  van	  de	  natuur	  is	  hier	  als	  
doelstelling	  toch	  redelijk	  gelukt.	  	  
	  

	  
	  
Wanneer	  ik	  het	  hek	  passeer,	  zitten	  daar	  
weer	  (waarschijnlijk	  dezelfde)	  twee	  
kraaien.	  Een	  van	  hen	  kijkt	  me	  aan	  alsof	  hij	  
me	  herkent.	  Ik	  vraag	  het	  me	  af;	  
waarschijnlijk	  schat	  ik	  dat	  in	  ieder	  geval	  
verkeerd	  in.	  Dat	  ze	  mensen	  wel	  goed	  in	  de	  
gaten	  houden	  is	  waarschijnlijker.	  Een	  
mountainbiker	  zit	  aan	  de	  overkant	  zijn	  
boterham	  op	  te	  eten,	  hij	  wordt	  ook	  
aandachtig	  in	  de	  gaten	  gehouden…zou	  er	  
nog	  iets	  overblijven?	  
Ik	  passeer	  weer	  de	  treurberk	  met	  de	  

mooie	  blaadjes	  die	  over	  het	  pad	  hangt.	  Dit	  
keer	  heb	  ik	  een	  sterke	  associatie	  met	  de	  
wieren	  die	  ik	  mee	  terug	  nam	  van	  de	  
westkust	  van	  	  Ierland.	  Op	  dezelfde	  manier	  
vertakken	  de	  twijgjes	  eindeloos	  tot	  een	  
fijn	  geweven	  sluier.	  

	  
15-‐07	  Vught	  –Den	  Bosch	  	  	  	  10.15-‐11.45	  
	  
Meer	  dan	  twee	  weken	  heb	  ik	  niet	  gelopen,	  
op	  geen	  van	  mijn	  voorgenomen	  routes.	  Ik	  
betreur	  het	  en	  heb	  het	  gemist,	  maar	  de	  
waan	  van	  de	  dag	  en	  het	  gewone	  
dagelijkse	  ritme	  waar	  ik	  aan	  gewend	  ben	  
heeft	  het	  al	  die	  tijd	  gewonnen.	  De	  
wandelingen	  vanuit	  Vught,	  Vlijmen	  en	  
Rosmalen	  moet	  ik	  beter	  inplannen;	  het	  
kost	  meer	  tijd	  er	  eerst	  met	  de	  auto	  heen	  te	  
rijden	  en	  vandaar	  naar	  mijn	  atelier	  en	  later	  
terug	  	  naar	  de	  auto	  te	  lopen.	  
In	  mijn	  agenda	  staan	  echter	  per	  week	  
twee	  á	  drie	  loopdagen	  ingepland.	  Het	  
patroon	  moet	  er	  nog	  inslijten	  door	  me	  hier	  
consequenter	  en	  strenger	  aan	  te	  houden.	  	  
Ik	  merk	  hoe	  het	  lopen	  me	  goed	  doet	  en	  
mijn	  gedachten	  erover	  als	  vanzelf	  vorm	  
geeft.	  Maar	  belangrijker	  nog	  voelt	  de	  
vrijheid	  die	  ik	  voel	  als	  ik	  de	  eerste	  stappen	  
op	  een	  route	  zet:	  “Ik	  ben	  nu	  hier,	  als	  
iemand	  me	  nodig	  heeft	  zal	  ‘ie	  even	  moeten	  
wachten,	  dit	  is	  er	  en	  even	  niets	  anders”.	  
Kortom,	  het	  is	  goed	  voor	  rust	  en	  
onthaasting,	  maar	  dat	  niet	  alleen.	  
Het	  bezorgd	  me	  ook	  een	  vrij	  gevoel	  me	  als	  



wandelaar	  voort	  te	  bewegen	  tussen	  
voorbijgangers	  (fietsers,	  auto’s	  andere	  
voetgangers)	  die	  allemaal	  op	  weg	  lijken	  te	  
zijn	  zonder	  zich	  echt	  van	  hun	  omgeving	  
bewust	  lijken	  te	  zijn.	  Het	  maakt	  me	  
toeschouwer	  en	  deelnemer	  tegelijk.	  Dat	  
gevoel	  van	  toeschouwer,	  voyeur	  van	  
andere	  menselijke	  bezigheid,	  heb	  ik	  ook	  als	  
ik	  door	  rustige	  buitenwijken	  wandel,	  om	  
het	  even	  waar.	  	  
Ik	  hoef	  daar	  minder	  op	  het	  verkeer	  te	  
letten	  en	  de	  natuur	  is	  minder	  aanwezig.	  De	  
vaak	  wat	  saaie	  rust	  die	  er	  in	  buitenwijken	  
heerst	  maakt	  me	  nieuwsgierig	  naar	  wat	  er	  
achter	  de	  vensters,hagen	  en	  façades	  van	  
de	  huizen	  is.	  Terwijl	  ik	  loop	  	  gluur	  ik	  dan	  
ook	  regelmatig	  nieuwsgierig	  naar	  binnen	  
en	  vraag	  me	  dan	  af	  wat	  voor	  een	  soort	  
mensen	  ergens	  wonen.	  	  
Mijn	  voyeurisme	  stoort	  me	  niet:	  het	  schept	  
een	  gevoel	  van	  afstand	  die	  me	  weer	  heel	  
sterk	  bewust	  maakt	  van	  de	  omgeving	  
waar	  ik	  loop.	  Met	  dezelfde	  
nieuwsgierigheid	  als	  ik	  de	  natuur	  bekijk,	  
bekijk	  ik	  de	  habitat	  van	  mijn	  medemensen	  
en	  vraag	  me	  af	  of	  het	  ook	  	  voor	  mij	  een	  
habitat	  zou	  kunnen	  zijn.	  Zoals	  een	  dier	  ook	  
instinctmatig	  	  zijn	  	  woongebied	  uit	  zou	  
zoeken.	  
	  
Het	  is	  vandaag	  een	  wat	  grijze,	  enigszins	  
broeierige	  dag.	  Voor	  een	  derde	  keer	  	  start	  
ik	  vanuit	  Vught.	  Ik	  ben	  benieuwd	  in	  
hoeverre	  de	  route	  al	  ‘ingesleten’	  is	  	  en	  het	  
al	  als	  ‘mijn’	  route	  voelt.	  Ik	  wil	  ook	  graag	  de	  
route	  uitbreiden	  met	  een	  stuk	  over	  de	  
Vughtse	  hei	  in	  plaats	  van	  over	  de	  
Loonsebaan	  naar	  het	  Drongelens	  kanaal	  te	  
lopen.	  Maar	  nu	  het	  al	  wat	  later	  in	  de	  
ochtend	  is	  schrikt	  de	  drukte	  van	  
geparkeerde	  auto’s	  en	  fietsen	  me	  bij	  de	  
ingang	  die	  ik	  dan	  zou	  nemen,	  me	  af.	  De	  
Bossche	  Broek	  op	  de	  terugweg	  is	  al	  zo	  
druk,	  en	  dat	  heb	  ik	  liever	  niet	  	  twee	  keer	  
op	  een	  dag.	  	  
Bovendien:	  het	  inslijten	  van	  de	  routes	  is	  
ook	  een	  doel	  op	  zich.	  Anders	  kan	  ik	  geen	  

echt	  vergelijk	  doen	  tussen	  de	  routes	  en	  
het	  is	  me	  niet	  in	  de	  eerste	  instantie	  om	  de	  
schoonheid	  van	  een	  route	  te	  doen.	  	  
Ik	  beloof	  mezelf	  een	  of	  twee	  tochten	  
waarin	  ook	  de	  Vughtse	  Heide	  opgenomen	  
is,	  maar	  dan	  wil	  ik	  daar	  ook	  vroeg	  in	  de	  
ochtend	  zijn.	  
Als	  ik	  over	  de	  Loonsebaan	  loop,	  lopen	  
evenwijdig	  aan	  mij,	  aan	  de	  overkant,	  3	  
oudere	  mensen;	  2	  twee	  mannen	  en	  een	  
vrouw.	  Ik	  hoor	  een	  van	  de	  mannen	  zijn	  
verhaal	  over	  een	  verkeersincident	  doen.	  Ik	  
kan	  het	  uitvoerige	  verhaal	  ondanks	  het	  
drukke	  verkeer	  en	  het	  gefluit	  van	  de	  
vogels	  helemaal	  volgen.	  Pas	  wanneer	  hij	  
halverwege	  zijn	  verhaal	  is	  realiseer	  ik	  me	  
dat	  ik	  meeluister.	  Tja,	  ook	  mijn	  oren	  staan	  
wijd	  open	  op	  deze	  tochten.	  	  
Vanaf	  de	  Loonsebaan	  en	  de	  Kampdijklaan	  
houdt	  de	  stoet	  van	  fietsgroepen	  niet	  op.	  In	  
gemengde	  en	  soms	  alleen	  damesgroepen	  
van	  10	  á	  12	  wordt	  ik	  door	  deze	  	  gezellig	  
babbelende	  ouderen	  gepasseerd.	  Af	  en	  
toe	  wordt	  er	  iets	  geroepen,	  maar	  ik	  hoor	  
voornamelijk	  de	  damesstemmen	  in	  een	  
soort	  geroezemoes	  voorbij	  trekken.	  	  
Ik	  schat	  dat	  ik	  tot	  ik	  in	  het	  centrum	  van	  
Den	  Bosch	  aankom,	  minstens	  150	  tot	  175	  
van	  deze	  ‘groepsfietsers’	  tegen	  ben	  
gekomen.	  Maar	  ook	  individuele	  echtparen	  
in	  uniseks	  of	  op	  e-‐bikes,	  een	  enkele	  man	  
op	  een	  racefiets	  en	  verschillende	  scoot-‐
mobiles.	  Ik	  schat	  dat	  er	  vandaag	  een	  
toertocht	  uitgezet	  is	  die	  gedeeltelijk	  langs	  
dit	  traject	  gaat.	  
	  
	  
De	  Canadese	  rotganzen	  leken	  verdwenen	  
in	  de	  bocht	  van	  het	  kanaal	  vlak	  voor	  Den	  
Bosch,	  maar	  als	  ik	  dichterbij	  de	  bocht	  kom	  
zijn	  ze	  er	  toch.	  Het	  is	  een	  wat	  kleinere	  
groep,	  maar	  er	  gebeurt	  hetzelfde	  als	  de	  
vorige	  keer:	  de	  schuwe	  dieren	  staan	  op	  ,	  
rekken	  hun	  halzen,	  kijken	  mijn	  kant	  uit	  en	  
kiezen	  het	  water.	  



	  
Ik	  loop	  dit	  keer	  niet	  helemaal	  tot	  aan	  Den	  
Bosch	  langs	  de	  lage	  oever.	  Ik	  kwam	  
immers	  tussen	  brandnetels	  en	  in	  
achtertuinen	  terecht.	  	  
Daarom	  loop	  ik	  omhoog	  vlak	  na	  de	  bocht	  
richting	  de	  voetgangersbrug	  over	  de	  	  A2	  
en	  de	  spoorlijn.	  Vanaf	  het	  talud	  heb	  ik	  
weer	  een	  nieuw	  uitzicht	  over	  het	  
Drongelens	  kanaal	  en	  de	  polder	  die	  
erachter	  ligt.	  Bovenop	  het	  talud	  staan	  niet	  
voor	  niets	  bankjes.	  De	  brug	  zelf	  is	  lang	  en	  
steil,	  hij	  moet	  immers	  èn	  over	  de	  snelweg	  
èn	  het	  spoor.	  

De	  treden	  zijn	  lang	  en	  vlak	  en	  aan	  de	  
Vughtse	  zijde	  kort	  en	  steil.	  Het	  moet	  een	  
hele	  klus	  zijn	  hier	  je	  fiets	  langs	  omhoog	  en	  
omlaag	  te	  krijgen.	  Aan	  de	  andere	  kant	  
kom	  ik	  uit	  	  in	  de	  wijk	  achter	  de	  
Vughterweg.	  Ook	  weer	  zo’n	  gegoede	  
buitenwijk	  met	  grote	  huizen	  uit	  de	  jaren	  
30	  van	  de	  vorige	  eeuw	  en	  goed	  
onderhouden	  tuinen.	  In	  mijn	  fantasie	  
wonen	  hier	  voornamelijk	  oudere	  mensen	  
met	  een	  hogere	  opleiding	  en	  goede	  
banen.	  Ooit	  bezocht	  ik	  hier	  een	  oud-‐
rechter,	  dat	  zal	  deel	  uitmaken	  van	  mijn	  
beeld.	  
	  
	  
	  
	  

18-‐07	  Vught	  –Den	  Bosch	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9.00-‐11.15	  
	  
Ik	  ben	  vandaag	  vroeg	  gestart	  vanuit	  Vught	  
om	  nog	  een	  stuk	  over	  de	  Vughtse	  	  hei	  te	  
kunnen	  lopen.	  
Het	  is	  nog	  heerlijk	  stil	  en	  rustig	  als	  ik	  rond	  
9.30	  vanaf	  de	  Loonsebaan	  de	  hei	  oploop.	  
Ik	  heb	  geen	  kaart	  bij	  me,	  maar	  vertrouw	  
op	  de	  vele	  keren	  dat	  ik	  er	  samen	  met	  de	  
hardloopclub	  ooit	  gerend	  heb.	  Dat	  is	  
alweer	  20	  jaar	  geleden,	  maar	  de	  paden	  en	  
de	  vennen	  zijn	  niet	  veranderd	  en	  een	  
beetje	  verdwalen	  heb	  ik	  bij	  de	  tijd	  
ingecalculeerd.	  Ik	  geniet	  van	  de	  rust,	  het	  
geluid	  van	  de	  vogels.	  Er	  is	  niet	  veel	  
autoverkeer	  te	  horen,	  maar	  genoeg	  om	  
me	  gerust	  te	  stellen	  dat	  ik	  me	  erop	  kan	  
oriënteren	  om	  in	  de	  goede	  richting	  te	  
blijven	  lopen.

	  
Een	  beetje	  dwalend	  vind	  ik	  mijn	  weg	  langs	  
de	  vele	  vennen,	  waarbij	  ik	  uiteindelijk	  bij	  
Nationaal	  Kamp	  Vught	  uitkom	  en	  het	  
asfalt	  weer	  opstap.	  Direct	  zijn	  daar	  weer	  
de	  fietsers	  op	  leeftijd.	  Groepjes	  van	  3	  á	  4	  
oudere	  dames	  en	  heren	  passeren	  me.	  En	  
ook	  hier	  vang	  ik	  weer	  een	  gesprek	  op:	  een	  
oudere	  heer	  vertelt	  over	  zijn	  
gezondheidsproblemen	  en	  vergelijkt	  die	  
met	  die	  van	  familieleden.	  De	  wereld	  wordt	  
kleiner	  en	  somatischer	  als	  je	  ouder	  wordt.	  
Het	  is	  slechts	  weinigen	  gegeven	  helemaal	  
fit	  en	  energiek	  oud	  te	  worden,	  denk	  ik	  
terwijl	  ik	  doorloop.	  Blijven	  lopen	  dus!	  
Ook	  bij	  het	  Drongelens	  kanaal	  is	  het	  nog	  
rustig,	  of	  ligt	  het	  aan	  het	  feit	  dat	  ik	  er	  een	  
brug	  verder	  op	  uit	  kom?	  Een	  brug	  die	  niet	  
zo	  makkelijk	  in	  verbinding	  staat	  met	  het	  
centrum	  van	  Vught.	  



	  
	  
Hier	  heb	  ik	  	  het	  fietspad	  vrijwel	  voor	  
mezelf	  en	  kan	  ik	  volop	  genieten	  van	  het	  
licht	  dat	  door	  de	  bomen	  op	  het	  pad	  valt.

	  
	  
Bij	  de	  eerste	  brug	  steek	  ik	  weer	  over	  naar	  
de	  lage	  oever	  want	  hier	  wordt	  het	  fietspad	  
ook	  weer	  drukker	  vanwege	  het	  fiets-‐
verkeer	  van	  en	  naar	  Vught.	  	  
Het	  gras	  is	  nog	  nat	  van	  de	  dauw	  en	  de	  
druppels	  springen	  tegen	  mijn	  blote	  benen	  
als	  ik	  er	  door	  stap.	  Een	  fijn	  fris	  gevoel.	  	  
	  

	  
	  
Ik	  ken	  deze	  route	  vanuit	  Vught	  nu	  redelijk	  
goed,	  ik	  heb	  er	  mijn	  favoriete	  stukken	  en	  
als	  ik	  de	  route	  loop	  voelt	  het	  fijn	  bekend.	  	  

	  
	  
Terugweg	  naar	  Vught	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16.00-‐17.30	  
‘s	  Middags	  loop	  ik	  samen	  met	  mijn	  
dochter	  terug	  naar	  Vught.	  Het	  is	  erg	  
warm,	  maar	  van	  ons	  voornemen	  om	  even	  
een	  duik	  in	  de	  Zuiderplas	  te	  nemen,	  zien	  
we	  toch	  maar	  af.	  Het	  is	  er	  druk	  en	  lawaaiig	  
en	  we	  voorzien	  teveel	  gedoe	  met	  natte	  
zwemkleding.	  Als	  alternatief	  laten	  we	  een	  
tijdje	  onze	  benen	  in	  de	  Dommel	  hangen	  
voor	  we	  weer	  verder	  lopen	  naar	  de	  
snikhete	  auto	  die	  bij	  sporthal	  Ouderkerk	  
geparkeerd	  staat.	  
	  


