OUTDOOR & TRAVEL
GRENSWANDELTOCHT
ROOSENDAAL, THOR AFD. WANDEL.
5 OKTOBER 2019
Het is alweer ff geleden dat ik met onze wandelsportvereniging De
Dordtse Vierdaagse heb gewandeld.
Dat was 31 augustus met de Brabantse Wal Wandeldag vanuit
Hoogerheide.
Nu vond ik eigenlijk weer
de tijd een keer mee te
gaan.
Ik had een zeer kort
nachtje geslapen. Erg
laat thuis gekomen van 5
dagen Sluis vlakbij de
Belgische grens. Ik liep
wat stukken van het
Grenslandpad met 3
wandelvrienden,
vandaar. Dat was ook
erg leuk.
Ik reed deze keer mee met Inge & Maurits om een mooie afstand van
15 km in de prachtige bossen even buiten Roosendaal-Zuid en langs de
Belgische grens te lopen.
Ook Henriette, Ria, Renate, die sinds 4 oktober onze nieuwe voorzitster
is, en nog 2 nieuwe toekomstige (?) leden liepen de tocht. Zij gingen
voor de 10 km.
Deze dag was het best nog
aardig wandelweer
ondanks slechte
weersvoorspellingen.
Het start- en finishpunt was
weer bij atletiekvereniging
Thor aan de rand van het
bos.
Je ging direct via
blubberige paden het bos
in, maar dat was dan ook
zeker wel genieten.

Met veel obstakels, waaronder greppels en plassen door de
veel gevallen regen liepen we door natuurgebied Visdonk en
door de Rucphense Bossen richting Schijf (gem. Rucphen).
Daar hadden we rust bij een gezellige ijsboerderij even
buiten Schijf.
Er waren onderweg best nog veel mooie paddenstoelen te zien.
Daarna liepen we langzamerhand weer terug.
We liepen pal langs de
grens met België en we
keken tegen het
Belgische dorpje
Horendonk (gem. Essen)
aan. Grappig genoeg liep
ik daar ook al met een
wandeling onlangs vanuit
Horendonk in september.
Marlies & Maria waren
daar ook geweest.
Langs de mooie
korenvelden en zicht op
Nispen (gem.
Roosendaal) keerden wij terug bij het clubhuis van Thor.
Een mooie wandeltocht zat er weer op.
Kort na Inge, Maurits & ik kwam de rest binnen.
We genoten nog van o.a. soep.
Daarna gingen we weer naar huis.
We hebben zeker genoten van dit prachtige parcours.
Op naar de najaarsdag op 12 oktober vanuit De Heen (gem.
Steenbergen).
100% Zin in!.
Hartelijke wandelgroeten
Marco Wolters

