
 

 

 

 

 

 

MIDZOMERAVONDWANDELING 

Maandag 20 juni regende het de hele dag 

pijpenstelen, wat moet dat dinsdag 21 juni 

met de midzomeravondwandeling worden?! 

Helaas het regent ook dinsdag de hele dag. 

Maar de buienradar geeft toch hoop, die 

beloven dat het om 18.30 uur droog zal zijn. 

Kunnen we daar op vertrouwen want ze 

zeggen wel eens meer iets!! En zelfs zal om 21.00 uur de zon gaan schijnen. 

Tot onze grote vreugde is het allemaal uitgekomen. 

Met 30 dames hebben we ons onder deskundige leiding van Hans Vermey door het 

Markdal gesopt. Als je laarzen aan had ging het prima maar degene die daar minder 

goed op voorbereid waren kregen wel natte 

voeten. Maar dat mocht de pret niet 

drukken en het was zeker de moeite waart. 

We zijn gestart in de Pekhoeve, na 

inschrijving kreeg ieder een flesje water 

mee, voor het geval men onderweg last 

van uitdrogingsverschijnselen zou krijgen. 

Hans liet ons eerst met lichtbeelden de 

historie van het Markdal zien, zodat we 

straks in het veld beter de situatie zouden 

kunnen herkennen. Historisch gezien is het al heel oud de omgeving van de Mark en 

interessant om meer van je woonomgeving 

en de achtergrond te horen.  

Dat is voor Hans geen probleem, hij kon 

ons daar veel over vertellen. Hij zou er wel 

een hele avond mee kunnen vullen. Maar 

dat kunnen we beter bewaren voor een 

winteravondbijeenkomst. Er moest ook nog 

gewandeld worden!!!! 

Onderweg hebben we verschillende stops 

gemaakt, zodat Hans de loop van de Mark 

en het landschap daaromheen nader kon 

uitleggen en toelichten. 

Hij vertelde ook hoe de Mark weer teruggebracht wordt en weer kan meanderen 

door het landschap zoals dat oorspronkelijk ook is geweest. Ook beter voor de 

overvloedige regen tegenwoordig.  



Op de terugweg brak de zon door de wolken en kregen we een fantastische 

zonsondergang van de langste dag. 

Voldaan keerde we terug naar de Pekhoeve waar Ria de koffie klaar had staan met 

lekkere koeken erbij. 

Er werd nog gezellig nagepraat en ieder ging met een goed en tevreden gevoel naar 

huis. 

Hans nogmaals dank voor de enthousiaste verhalen, het was geweldig. 

 

Erna Broeders 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


