Op stap met Wim en Loes (aflevering 21)

De zon schijnt en bij een temperatuur van
22° is het prima wandelweer. Op deze
prachtige dag gaan Wim en ik wandelen
vanaf Lennisheuvel. Bij de kerk staat een
overzichtsbord en we kiezen de
Oetendonkenroute van 10 km. Op het bord
is hij in rood aangegeven. Je kan hem het
beste in de aangegeven richting lopen.
Omdat je dan na twee derde van de route bij
uitspanning Jacobushof bent.

Dat hebben wij niet gedaan. Wij hebben hem tegengesteld
gelopen via de knooppunten.
Deze route heb ik op internet gevonden met de knooppunten:
18 – 64 – 66 – 65 – 62 – 61 – 80 – 22 – 10 – 09 – 17 – 08 – 88 – 18
Als we Lennisheuvel uit lopen gaan we links af en een klein stukje verderop moeten we links af door
een hekje. Leuk. Je krijgt meteen een gevoel van vrijheid. We lopen nu langs een diepe sloot en voor
mij begint hier het feest. Vlinders, vlinders en nog eens vlinders. Vooral de icarusblauwtjes zijn
schitterend. Citroenvlinders, kleine vos, witjes, vuurvlinders.

Vrouwtje en

mannetje icarusblauwtje

Op een kattenstaart langs de waterkant
zitten twee witte vlindertjes.

Wim moet steeds wachten op mij. Ik wil er
zo graag foto’s van maken en ze zitten niet
stil. Een klein oranje vlindertje met zwart
omrande vleugels lijkt een spelletje met
mij te spelen. Het blijft voor mij uit vliegen
om een eindje verderop op de grond te
landen. Telkens als ik er bijna ben vliegt het
weer weg. Nee, het is me niet gelukt haar of hem op de foto te krijgen.

Op de witte
schermbloemen langs de
kant van het water zitten
veel insecten. Twee
verliefde
wespenboktorren laten
zich niet storen als ik ze,
terwijl ze in hun
liefdesspel verdiept zijn,
op de foto zet. De één
houdt de ander stevig met
de achterpoten vast.

We passeren weggetjes met de mooie namen “Laatste stuiver”, “Mijlstraat” en “Kinderbos”.

We lopen langs een mooie hoeve
( De Adrianahoeve) die opvalt door
de bijzondere bouwstijl met een
aparte waranda ervoor.

Hier lopen we over een lang zandpad met aan beide
zijden dikke eikenbomen. In een van de eersten aan de
linkerkant van de weg zit een brede spleet en daarin zit
een groot beige insect. Frans Boom (een
insectenkenner) en Frans Kapteijns (boswachter in
Oisterwijk) denken dat het een Plakker (Lymantria
dispar) is. Ik kan er op mijn gemak een foto van maken
hij blijft rustig zitten, super. Het beestje is wel drie
centimeter groot, heeft zwarte pootjes en een
bontkraagje.
We lopen lekker te genieten. Wat is het rustig hier. Je hoort helemaal niets. Af en toe het geluid van
vogels. Hoog boven ons klinkt de roep van een buizerd. Terwijl ik er naar sta te kijken denk ik aan een
gedichtje dat ik vorig jaar samen met een vriendin schreef:

Ik wou dat ik een vogel was
en eindeloos kon vliegen
over bomen over gras
Me steeds kon laten wiegen
gespreide vleugels op de wind
en rusten in de zon
zo gelukkig als een kind
Ik wou dat ik dat kon
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Wat is het toch een Indrukwekkend gezicht. Zo’n grote vogel schijnbaar moeiteloos zwevend op
thermiek.
Op de Middendreef lopen we langs een koeienstal en de dames zijn nieuwsgierig. Ze kijken allemaal
tegelijk op, grappig is dat. Ik zeg ze daarom ook maar vriendelijk gedag. Het blijft zielig dat ze niet
lekker los buiten in de wei mogen grazen. We komen nu op de Beukendreef en moeten eigenlijk
rechts af, maar we zijn vlak bij de Jacobushof en
gaan daarom even links af om daar een kopje
thee te drinken. Het is er gezellig druk. Het is daar
dan ook goed toeven. Na deze pauze gaan we een
endje verderop door een hekje en komen weer in
een mooi stukje natuur. Rechts bos en links een
weiland vol wilde bloemen. Daar vliegt die
buizerd weer.
We lopen nu langs de Koevertsche loop. Aan de
overkant staan onder uitgebloeide grote
berenklauwen drie bijenkasten. We steken de
Koevoortseweg over en komen in een stuk bos.

Rust, rust en nog eens rust. We komen de hele dag niemand tegen. Op een bankje gaan we even van
de natuur om ons heen zitten genieten.

Een sprinkhaan en een lieveheerbeestje
passeren elkaar. Je moet goed kijken om
de sprinkhaan te ontdekken. Als hij stil zit
zie je hem bijna niet.
Hij zit rechts boven

Een bordje vertelt mij dat we hier in bosreservaat Smalbroeken zijn. Via dit bospad komen we bij de
Beerze en via een hoog bruggetje komen we aan de andere kant. Een ijsvogeltje vliegt vlak voor mijn
neus weg. Yes! Dat heb ik dan toch maar mooi weer gezien.

Aan de rechterkant weiland en links bos,
betekent: Wildwissels.

Ze zijn hier dan ook duidelijk te zien. De
lijsterbessen geven kleur aan de omgeving.

Langs dit pad zie ik veel spinnen. Hooiwagens op
een blad, maar ook spinnen in een web. Het is in
de natuur te zien dat de herfst in aantocht is. De
bramen zijn vol en rond. Hier zitten veel groene
wantsen.

Ze hebben lange pootjes en lijken een beetje op
een maanvoertuig. Dat is me nog niet eerder
opgevallen.

We komen uit bij het fietspad dat dwars door de Kampina loopt. Op de picknicktafel bij de
parkeerplaats ligt leesmateriaal in een plastic map, met een steen erop. Leuk idee om dat neer te
leggen. Aan het eind van het zandpad komen we bij de St. Annakapel en daar liggen ze ook. Een
rustig plekje om even te lezen. De St. Annakapel is in 1954 gebouwd. St. Anna was de moeder van
Maria. Ze geldt als patrones van de huismoeders, van zwangere en van kinderloze vrouwen.
Aan de overkant vervolgen we onze
wandeling en komen weer bij de
Beerze. Op een muurtje ga ik even van
het fladderende vliegen van de
beekjuffers zitten genieten.
Er vliegen hier ook weer van die grote
libellen. Prachtig hoor. Een gehavend
bontzandoogje komt even naast mij
zitten. In een gat in een boom ontdek ik
een mierennest van zwarte mieren.
IJverig lopen ze in files af en aan.

We naderen Lennisheuvel.
Links in de begroeiing zit een klein poesje in
trance ergens naar te kijken.
Aan de rand van het pad staan
vlasleeuwenbekjes in bloei.

Op een boomstam ontdek ik een hartje en met dat hartje sluit ik deze heerlijke wandeling af, want
we zijn terug in Lennisheuvel.
Als je alle foto’s die bij dit verslag horen nog even wilt bekijken dan kan dat door op onderstaande
link te klikken.
http://www.youtube.com/watch?v=_sCU1Ee4y0k&feature=em-upload_owner#action=share
Marcel van der Wouw heeft er weer leuke puzzels van gemaakt. Heb je daar zin in klik dan op:
http://www.digipuzzle.net/nl/dewandelingvanloes/oetendonkenroute/index.htm
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