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Het is heerlijk weer. De wind komt uit Milheeze en is lekker sterk, de lucht is strakblauw en de zon zorgt voor een mooie
temperatuur. Heerlijk wandelweer dus. Geen drukte op straat en wind mee. Ik loop één van de twee mooiste
wandelingen in Bakel. De andere is de wandeling langs de Esperloop. Voor deze wandeling loop je richting Rijpelaal.
Zelfs nu kun je daar een heerlijk broodje paling eten al is het terras in revisie. Bij Rijpelaal niet linksaf naar het koeienpad
maar rechtdoor. De weg loopt daar dood en je kunt alleen verder via een rul zandpad nabij de N279. Dat pad volg je
een tijdje tot je uitkomt bij de Berkendonkse plas, in de buurt van het naaktstrand daar, maar er was geen activiteit
vandaag. Je gaat linksaf, een stukje door het bos en dan kom je na een paar bochten weer uit op een pad langs die
plas. Gele rietstengels wuiven naar links. Of, nee, ze wuiven niet, ze buigen. Naar links. En als de wind even stilvalt
buigen ze naar hun rechte stand. Achter dat riet strakblauw water met kleine rimpels. En aan de andere kant van het
water weer buigend riet. In de verte een paar bomen. En boven dit alles de strakblauwe lucht. Azuur zou je dat noemen
aan de Middellandse Zee. Dan door een poort en verder langs de weer meanderend gemaakte Bakelse Aa. Je komt uit
vlak bij de plek waar de Kaweise Loop erin uitmondt. Het pad wordt smaller. In de verte komt iemand me tegemoet,
jong, ik schat 17-18. Een jongen. Witte oorbel in een oor. Ruim voor ik hem passeer gaat hij ver in de berm van het
smalle pad staan. Ik bedank hem voor zijn attentheid. Hij moet gedacht hebben ‘met die ouwe moet ik voorzichtig zijn,
risicogroep!’ Ik zie mezelf niet zo vaak als oud, maar ik kan niet zoveel tegen de gedachte van de jongen inbrengen: een
dos grijs haar, voorhoofd al een klein beetje kaal, bril en hoortoestel, rimpels, ouwe huid aan de delen van de benen die
bloot blijven in de korte broek. Dan via een poort naar het koeienpad dat we even geleden aan onze linkerhand zagen
liggen. De wind op kop. Flink de pas erin. Harde weg. Grote landbouwwerktuigen passeren. En een enkele zwoegende
fietser. Oud? Mwah!


