
NATUURWANDELING OKT. 2014 

AFGELOPEN   ZONDAG  12  OKT.WAS HET WEER ZOVER, WE GINGEN MET ONZE VASTE GIDS CEES  

EEN WANDELING MAKEN MET DE LEDEN VAN ONZE  BUURTVERENIGING. 

Wij moesten  ons  (13 pers.) verzamelen op het welbekende Zundapp pleintje. Om tien uur zijn we 

daar vertrokken, via de Julianalaan gingen we richting spoorpadje. 

Op het spoorpadje werden we door Cees op verschillende dingen gewezen:  zo stonden wij stil  bij 

een Mispelboom van misschien wel 35 jaar oud. Ook waren er fluweelbomen te bewonderen met 

hun schitterende herfstkleuren. We zagen ook nog enkele inktzwammetjes. Er stond ook een boom 

genaamd Kardinaalshoed, dat vond ik wel heel erg leuk: rode mini kardinaalshoedjes vormden de 

vruchten van deze boom. 

Tot voor kort was hier ook nog een prachtige meidoornhaag te bewonderen, maar die is helaas aan 

de snoeischaar ten onder gegaan. Eeuwig zonde. 

Er was ook nog een mooie inkijk in de tuin van Annemarie en Corné de Groot. Wat prachtig 

aangelegd en goed onderhouden. 

Vervolgens gingen wij het Halve  Zolen pad op om stil te staan bij de overgebleven kruisbalken van de 

standaardmolen uit 1700, die daar gestaan moet hebben. Deze balken zijn daar geplaatst door onze 

plaatselijke heemkundekring(gevonden bij de restauratie van de molen van Ans en Wim Kools , 

voorheen van de Fa. van Gorp) 

Daarna liepen wij verder richting Raamsdonk , waar onze gids Cees stopte bij het hek van het 

grondgebied van de Fam . de Munck. Wij kregen de gelegenheid om daar rond te wandelen. Vrolijk 

werden wij verwelkomd door een lieve hond een kat en enkele paardjes.   Sommige gedeeltes   van 

dit park waren netjes en andere stukken waren weer wat wilder. Er waren ook prachtige vennetjes 

waar de kinderen en paarden van de familie zich heerlijk kunnen vermaken. 

Terug naar het Halve Zolen pad gingen wij verder richting Raamsdonk om bij de camping”DE BONTE 

KRAAI “ over een mooi aangelegd tegelpad naar beneden te lopen richting het terras. Daar werden 

wij  verwelkomd door de eigenaars van de camping: Fam de Bont. We werden onthaald  op lekkere 

koffie en eigengebakken appeltaart. Heerlijk. Verder hebben wij het binnengedeelte van de camping 

gezien, mooi  sanitair en er was een ontvangstruimte in aanbouw. In de toekomst komen er ook nog  

6 appartementen in de boerderij . Verder werden wij door Cees op de balken aan het plafond 

gewezen, balken uit een stuk over de gehele lengte van de boerderij, dat moeten hele hoge bomen 

geweest zijn  

Na het bezoek aan de   verder prachtig aangelegde camping gingen wij weer terug via het Halve 

Zolen  pad richting Waspik om daar uit eindelijk weer terug  te komen in  onze eigen buurt 

BENEDENKERK, het was een fijne wandeling, lekker weer ,een goed humeur en onze Zondag was 

goed begonnen.                                    
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