Rondom het Hengstven 17,5 KM

15 Januari 2020

Voor de eerste wandeldag van 2020
heeft Charles gekozen voor een
rondwandeling dicht bij huis. De
weersvooruitzichten zijn matig en dit
betekent dat de wandeling op enig
moment afgekort kan worden als we
door slecht weer worden overvallen.
Maar gelukkig blijkt hiervan nog geen
sprake! Als zich om 8.45 uur 18 enthousiaste leden van onze vereniging
bij De Wetering melden, schijnt zelfs
een voorzichtig zonnetje. Op naar De
Rustende Jager voor een rondwandeling door het oostelijk deel van de
Loonsche en Drunensche Duinen.
Op naar De Rustende Jager! Vanaf het vertrek bij De Rustende Jager wandelen we langs het
stuifzandgebied van de Hooge Heide. De route leidt ons rondom het Hengstven. Hier wordt nog
even gekeken of de tekst uit de wandelgids van Charles correct is. Alles klopt! Van hier gaat de
route voorbij aan het oorlogsgraf van Ivor Calvert richting De Helvoirtsche Hoeve. We steken
door naar het Afwateringskanaal ’s Hertogenbosch – Drongelen en blijven benedendijks om niet
in de wind te hoeven lopen. We steken dan het kanaaltje over om langs de Roeivijver en de
IJsbaan door het aan de natuur teruggegeven terrein van voormalige Camping De Klinkert naar
Biercafé De Klinkert te komen voor de middagpauze. Opvallend is dat we hier de enige gasten
zijn. We hebben wel anders meegemaakt! Weer op pad gaat de route naar sportcomplex en
Hotel Duinrand. Over het fietspad en langs het Hubertuskapelletje komen we in het Buurtschap
Fellenoord. Hier beginnen we aal het laatste deel van onze wandeling. We steken we de Drunensche Heide door naar het stuifzandgebied. We moeten ons inspannen op de klimmetjes van
de duintoppen en door het mulle zand. Langs de bosrand keren we terug naar De Rustende
Jager, waar we voor een gezellige nazit nog even blijven plakken.

