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Inleiding 

Dit het verhaal van een echte tocht. Een tocht van 550 kilometer langs de grenzen van 

Nederlands Limburg. Gelopen op blotevoetensokken. Met Oreo als speelkameraad. 

Een prachtige, boeiende tocht voor beginnende avonturiers.  

Toch is dat niet waarom ik de moeite deed om over iedere dag een verhaal te schrijven. 

De wereld wordt wat wij ervan maken. Wat maak jij op dit moment? Wat voeg jij toe? 

Zomaar wat vragen die bij me opkwamen tijdens een meditatie.  

Sindsdien let ik goed op.  

Wat voeg ik toe? Welke denkpatronen laten me dingen doen die ik niks vind toevoegen? 

Daarom viel het al wandelend op dat het 21 dagen lang lukte om liefde toe te voegen. 

Dit boek gaat over de (denk)patronen die dat mogelijk maakten.  

Liefs,  

Ilse 

6-2-2020  



 

Aanleiding 

Had ik je al verteld van Meisje en vosje die een rondje liepen. 

Nee, 

Nou komt ie dan. 

Het begon allemaal met een uitnodiging van Buitenvriend. 

Buitenvriend noemt Buitenvriend omdat hij buiten coole dingen durft.  

In een tent slapen, weg van de mensen en de wc’s.  

Lopen zonder kompas omdat ie totaal niet bang is om te verdwalen. 

Planten eten uit het bos waarvan ie weet dat het kan.  

En.. Hij heet ook Buitenvriend omdat ie vriend is van buiten.  

Zijn hele leven al bevriend met bomen, vleermuizen, riviertjes en de rest… 

Enfin, die Buitenvriend dus.  

Die zei: ik weet een heel mooi rondje.  

Zou jij het niet willen lopen en me over ziel vertellen. 

Iets in de buik van Meisje maakt een huppeltje. 



Ineens staat ze in een donkere kamer met helemaal aan het einde een deur op een kier. 

Licht erachter schijnt door die kier. Dat licht zorgt voor dat huppeltje. 

Meisjes hoofd daarentegen protesteert heftig.  

Te ver, geen tijd, wat zullen anderen wel niet denken. 

Ze draait zich om, de kamer uit en gaat door met waar ze mee bezig was. 

In de dagen erna gluurt ze af en toe in de kamer.  

Dat huppeltje in de buik blijft. Het nee-schudden ook.  

Dan besluit ze het anders te doen.  

Ze pakt hoofd en zet het op de stoel tegenover haar. 

Hoofd, we gaan. 

Wat zei je nou ook alweer over waarom het niet kan. 

Te ver… We bepalen zelf hoever we wandelen per dag. We kiezen een afstand die we zeker 

kunnen.  

Zullen we het per dag bekijken.  

Hoofd knikt voorzichtig ja. 

Buik gaat verder. 

Geen tijd… Nou, we hebben dagen dat we wel tijd hebben. Dat er geen vriendjes of 

vriendinnetjes buiten willen spelen, geen klusjes te doen zijn. Laten we met die dagen 

beginnen. 

Weer een ja. 

En wat de anderen denken… Och als je iets doet vindt toch de ene helft het cool en de 

andere helft het niks. Voor iedereen goed doen kan niet.  

Laten we huppeltje volgen en doen wat voor ons goed is. 

Ook hier een JA. 

Yess, hoofd wordt teruggezet. 

Vosje we gaan! 

Natuurlijk ging Vosje mee.  

Die is namelijk altijd in voor avontuur  
#Moment toekomstmuziek 



 

Uitproberen 

De tocht is er eentje langs de grenzen van het gebied waar meisje woont. Vandaag gaat ze 

uitproberen. Kijken of en hoe het kan. 

Voor de spiegel kijkt ze wat ze nodig heeft. 

Speelse haren, helder bruine ogen, een rond open gezicht. Niks meer aan doen.  

Nou ja, misschien beetje bescherming tegen de zon. 

Gemakkelijke kleren. Lopen is een cadeautje dus een feestelijke outfit.  

Natuurlijk met Steenvriend-ketting. 

En om met aarde te praten via de voeten en zich niet pijn doen aan scherp grind: 

blotevoetensokken. Nou ja voor de zekerheid toch maar pleisters mee. 

En een regenjas. 

Dan op naar de keuken voor het pakken van de rugzak.  

Bloemenboterhamzakje en waterfles. Ze zijn allebei herbruikbaar. Je kan ze snel en met 

lekkers vullen. 

Het apparaat om de weg de wijzen.  



Mhhh omdat het toch een beetje eng is, de wijsheid van de spirits toch maar even opplakken 

in het opschrijfboekje.  

Spirit-vriendin had die wijsheid gestuurd toen ze hoorde van de tocht.  

Als “hup,daar ga je” cadeautje. 

Spirit-vriendin, die trouwens zo heet omdat ze echt heel makkelijk kan praten met dat wat 

niet te zien is met de ogen. 

Kleurige stiften moeten ook mee. Je weet maar nooit of ze nog wat moet opschrijven 

onderweg. 

En hup. Op weg naar de boom met de ingegroeide emmer.  

Een bekende plek om aan het onbekende rondje te beginnen. 

En vosje.  

Die was al de hele tijd klaar. Met zijn witte pluim aan zwarte staart blij in de lucht gestoken 

had ie de voorbereidingen op de voet gevolgd. Letterlijk. 

Het gaat allemaal best goed, deze uitprobeerdag. 

Al is het wel een beetje saai. 

Het wegwijsapparaat slaat coole stukken over.  

Vosje ruikt het water waar ie normaal in mag zwemmen maar ze gaan er niet langs. 

De bio-koekjes en het gelukspoppetje uit het winkeltje onderweg zijn leuk en lekker en 

maken de tocht niet boeiender. 

Dus meisje kijkt goed links en rechts van het pad.  

Zo vindt ze ook de troon. Een hele oude populier die omgehakt is.  

Ze klimt er met moeite op.  

En moet vreselijk lachen om de drol die een vogel bovenop de leuning legde.  

Shit happens! 

Ze praat met de stenentuinmevrouw. Die was erbij toen de troon gemaakt werd. Had de 

boom horen vallen. En was nu bang dat de andere bomen in de buurt ook zouden omvallen. 

Kon ’s nachts niet meer genieten van het geritsel van de bladeren.  

Dat moet erg zijn denkt Meisje terwijl ze verderloopt.  

“Zou ze weer kunnen leren houden van bomen, er niet meer bang van zijn” vroeg ze aan 

Vosje.  

Vosje was te druk met een tak om te kunnen antwoorden. 



Aan het eind van de uitprobeerdag worden ze opgehaald door Buurvrouw.  

Buurvrouw vertelt over hoe de grenzen vroeger totaal anders waren.  

Schreeuwende mannen die meisjes die wilden gaan zwemmen tegenhielden en hun 

paspoorten controleerden.  

Mannen in de bosjes die probeerden de grens over te steken zonder gezien te worden. 

En dat het gelukkig nu niet meer zo is.  

Wat deze dag Meisje gebracht heeft.  

Een. Er is geen reden om niet aan dag 2 te beginnen. 

Twee. Het is handig om alleen bang te zijn als het nu nog nodig is. 

#moment bekrachtigen 

  

 



 

Hulp 

Aaarch, Meisje vraagt niet graag om hulp. Wil de dingen liever zelf doen. Toch heeft ze deze 

ochtend hulp van Buurman nodig. Om hen op precies dezelfde plek te brengen waar 

Buurvrouw hen gister ophaalde. 

De route loopt het bos in.  

Oho wat ruikt het daar lekker. Het heeft voor het eerst in lange tijd geregend. 

Ze gaan er allebei bijna van huppelen. Vosje en zij. 

Na het bos is er een laag grenspaaltje. Meisje gaat er bovenop staan!  

Superbenieuwd wat er dan gebeurt.  

Er gebeurt helemaal niets.  

Ze voelt wel iets.  

Echo’s van de pijn, de angst van lang geleden?  

Ach. Het trekt ook weer weg, dat gevoel. 

Verrukt speelt vosje met een paard. 



Verrukt kijkt Meisje naar een huis waar mensen heel veel van bomen houden.  

De boom groeit zowat in het huis en dat mag. 

Nieuwsgierig lopen ze samen om een kapelletje met windmolens op de achtergrond. 

En ze vervelen zich suf op het hele lange stuk lopen langs de grote baan. 

Het enige voordeel is dat ze wat lekkers kunnen halen bij de bakker in het dorp. 

Een warm drankje zit er niet in. De cafeetjes zijn dicht. 

Aiaiai Meisje had erop gerekend dat ze tegelijk met dat drankje haar wegwijsapparaat weer 

van energie kon voorzien. Niet dus. 

Doorlopen dan maar.  

Langs bomen die in twee landen wortels hebben, langs bloemenveld met machtige reiger. 

Wegwijsmachine geeft een voorzichtig piepje. Waarschuwing dat ze er bijna mee gaat 

ophouden. 

Meisje komt bij de laatste huizen. Het is echt nu of nooit.  

Valt er energie te halen uit een buitenstopcontact.  

Nee! En bovendien heeft ze geleerd dat stelen niet ok is. 

Ze moet dus hulp vragen. Aan wildvreemde mensen.  

Bij een van de huizen hangen borden. Je kan er slapen en er worden cursussen gegeven.  

Aha dat zijn vast hulpvaardige mensen. Met kloppend hart belt ze aan. 

Natuurlijk kan ze energie bijtanken.  

In de tuin zittend wordt lekker gekletst en bij vertrek… 

Splatsch een drol van een meeuw in haar nek. Shit happens! 

Weer moet ze wel om hulp vragen. Die nek moet schoon.  

Natuurlijk krijgt ze die. 

De tocht die dag verloopt verder voorspoedig.  

Ze nemen trein en bus weer naar huis. Vosje doet dat voor het allereerst. 

Trein is ok, bus totaal niet. Tegen meisje aangeplakt zit ie de busrit uit. 

Fijn dat zij nou Vosje kan helpen. 

#moment loswiebelen 



 

Eigen pad 

Op dag 3 beginnen Meisje en Vosje weer te lopen. 

Weer langs de grote weg. 

Bah, dan moet Vosje aan de lijn, het is saai en het gesprek met aarde loopt niet lekker.  

Zo door dat asfalt heen. 

Ze doet haar best.  

Kijkt met belangstelling naar een Stekelvarken-Kazemat.  

Glimlacht om stenen uiltjes in een uilenkast.  

Bestudeert het smalste stukje land. 

En toch vraagt zich af of ze dit wel vol kan houden, nog dagenlang. 

Ineens, opduikend uit het niets, is daar Buitenvriend. Ze praten wat.  

Meisje, waarom doe jij braaf wat je gevraagd wordt, ben jij altijd het braafste meisje van de 

klas? 



Ja, voelt Meisje. Tijd dat ik daar mee stop. Dit is mijn tijd, mijn tocht. 

De huppel is terug.  

Bij het eerste het beste woest aantrekkelijke pad kijkt ze op het wegwijsapparaat. 

Gaat dit de goeie kant uit? Yesssss! 

Lopen maar! 

Die dag blijven de woest aantrekkelijke paden maar komen. 

Ze zijn zacht onder de voeten. 

Er is volop water.  

Er is Boekenvrouw met thee en lekkers voor allebei, op de binnenplaats. 

Er zijn moeders met harige kalfjes. 

Er is Harige man met zachte tuin en een drankje. 

Vosje en Meisje genieten. 

Die avond gaan ze niet naar huis. 

Ze hebben hulp gevraagd aan Cijferpionierster  

Of ze daar mochten logeren. 

Het mocht. 

De zweetvoeten van de blotevoetensokken 

De loslopende haren van vosje. 

Allemaal geen probleem. 

Jij zou ook JA gezegd hebben zegt Cijferpionierster. 

 
#moment loswiebelen 



 

Gratis 

De dag begon met dankjewel zeggen. 

Dankjewel voor  

plek om te slapen,  

het kletsen over dingen die ertoe doen, 

verse broodjes,  

knabbels voor onderweg. 

Het went. 

Dat krijgen. 

‘t is nog niet easy peasy.  

Ze gebruikt daarom stiekem een trucje. 

Gewoon zeggen wat ze nodig heeft.  

Dan kan Cijferpionierster dat geven,  

da’s fijn en gemakkelijk,  

of niet en dan kan Meisje het anders oplossen. 



Geen gedoe met dingen die ze niet nodig heeft 

Geen gedoe met dingen die Cijferpionierster eigenlijk niet wil geven. 

Maar omgekeerd,  

Als Cijferpionierster vraagt of ze mee mag lopen.  

Tuurlijk! Gezellig! 

Raar toch, dat geven zoveel makkelijker is dan krijgen. 

Het is sowieso raar want d’r zijn allerlei dingen die ze krijgt 

Reflecties in het water 

Het zicht op een grote boom die gewoon begonnen is met groeien bovenop oorlogsspul. 

Informatie voor het oprapen, nou ja op ooghoogte dan. 

Een hei-sessie. 

Een dwarsboom die geen strobreed in de weg legt. 

Een pad dat ophoudt en maar toch de moeite waard was 

Een kunstwerk uit bladgroen, zonlicht en water 

Een mensenhanden-kunstwerk uit klei  

Speelkameraadjes voor Vosje. 

Zie je, het opsommen wordt bijna saai, zoveel is er gewoon. Zoveel kan Meisje er gewoon 

zijn en van genieten. 

Maar als er dan hulp komt bij het vinden van de volgende slaapplek 

Of na het klinken van de diepe helende tonen van de verwegistan-fluit. 

Dan vindt ze ineens dat ze iets moet terugdoen, niet zomaar kan aannemen. 

 

Raar.  

Gelukkig mag ze betalen voor de kip met frietjes.  

Da’s tenminste lekker simpel. 

#moment huppelen 



 

Levensenergie 

Aaaah, lief, vosjessnoepjes bij het ontbijt. 

Zelfgemaakte vilten inlegzooltjes,  

voor haar bedacht en op maat gemaakt. 

Tegen die pietluttige splinter in de voet. 

Een tocht die begint met van die dichtbij-berenhug-knuffels 

Van die knuffels waarbij Meisje niks hoeft en krijgt. 

Van die knuffels waarbij Meisje niks te geven heeft en geeft. 

Je herkent het soort of kent ze nog niet. 

Vandaag loopt Verwondervriend met ze mee.  

Verwondervriend helpt Meisje met frisse ogen kijken. 

Friskijken naar de eigenheid van de twee landen. 

Meisje is het grenshoppen namelijk zo gewend dat ze zich over veel verschillen niet meer zo 

verwonderd. 



Friskijken naar wat ze na haar tocht gaat doen. 

Friskijken naar de oorsprong van die betonnen punten.  

Ze hebben blijkbaar enorm veel bloed, zweet en tranen gekost.  

En nu …  

neemt de natuur ze weer in.  

Zijn ze eigenlijk herinnering, zinloos en natuurkunst tegelijk. 

Ze lunchen op een bankje in het zonnetje.  

Verwondervriend en zij. 

De dorpsbakker levert spijs en drank. 

Intussen maakt Vosje vriendjes. Dorpsmeisje speelt met hem.  

Dat houdt hem, met moeite, weg bij die voetballende kinderen.  

Vosje is  

en dol op ballen  

en geen geweldige voetballer. 

Hij doet namelijk“wie de bal heeft en … ik heb hem liefst altijd”.  

Dorpsmeisje stelt hem voor aan haar moeder, een eindje verderop. 

Nog een berenhugknuffel en daarna is het weer zij tweetjes.  

Meisje en vosje. 

Lekker met de poten in de modder, in het water, op het bospad. 

Klimmen over de omgevallen boom. 

Effe zitten in een boomcirkel, luisteren.  

Nou ja, vosje ruikt vooral. 

Ze lopen ook nog langs een betonnen oorlogsmuur. 

Hij vertoont barsten.  

Ook deze zinloosheid wordt weer veroverd  

door tekeningen 

door bomen die gewoon begonnen zijn met groeien. 

Ze loopt op een lief pad.  

Soort van laatste natuur-knuffel voor ze weer naar huis gaat.  

De groenteboer in het dorp kust haar tot ziens. 



Met de gifgroene regenjas nog aan  

met een naar gier stinkend vosje stapt ze in de bus. 

Het tovert een glimlach op de gezichten van de medereizigers. 

#moment huppelen 

  



Mijlpalen  

’t is boven op de berg. 

De drielanden-grens-steen,  

’t is toch een soort van foto-moetje op zo’n grenstocht. 

Meisje weet niet echt een andere manier om deze mijlpaal te vieren, zo vroeg op de morgen. 

En, de mensen die Meisje en Vosje op hun tocht volgen willen dit vast zien. 

Komaan. Vooruit! Een foto bij de grenspaal.  

’t Zijn Belgen die de foto maken 

langs die grens gaan ze vanaf nu lopen, 

Ze praten Duits, die Belgen 

de taal waar ze dacht dat ze die pas weer zou horen op het eind van haar tocht. 

Prompt twijfelt Meisje.  

Wisselt bij deze paal nou alleen het land of het land en de taal. 

Ze verlegt de steen niet.  

Vosje ook niet,  

die markeert wel grenspaal 2 met een plasje. 



Verder. 

Voorbij omgekapte bomen. 

Bosmachines die banden zomaar afsnijden. 

’t Is niet omdat je het niet ziet dat het er niet is. 

Bomen bijvoorbeeld voeden elkaar via de wortels.  

Zie dat nou toch eens. 

Voorbij varen  

Zo’n lentevaren,  

zo eentje die nog niet uitgerold is. 

Verborgen, blij, sterk, stoer. 

Voorbij wortels die wel zichtbaar zijn 

Blootliggen boven het water. 

Eronder zit nieuw leven,  

Eenden met hun superdonzige kroost. 

Wist je trouwens dat grenshoeken mooiere grenspalen hebben? 

Daar gaat Meisje staan, laat zichzelf voorzichtig zien. 

Nog een foto.  

Het applaus volgt. 

#moment terugkijken 



Gouden randje 

Heh, een dode marter bij de bushalte. 

Oh mooooi en morsdood. 

Aangereden. 

Lang rijden met de bus. 

Vosje vind het intussen ok  

als ie maar naar buiten kan kijken. 

Overstappen in de stad waar Meisje die avond bij Spirit-vriendin gaat logeren. 

Zou het niet gewoon veel gezelliger zijn om hier te blijven? 

Als Meisje uitstapt op de startplek  

zit Stiltevriend al op het terras.  

Stil is hun begroeting bepaald niet.  

Stiltevriend heet zo omdat 

samen praten en samen stil zijn 

precies hetzelfde voelt. 



Die dag IS ALLES er. 

Uitdagende bospaadjes 

Voor-uitzichten 

Achter-uitkijken 

Zacht 

Kruizen en Maria 

Bergen hooifeestjes 

Luxe bijtanken op het terras 

Eenvoud op het bankje. 

Goeie gesprekken  

Stilte 

Ze had deze dag voor geen goud willen missen. 

Stiltevriend is trouwens oud, veeeeeeeel ouder dan Meisje. 

Daar merk je bij het wandelen niks van. 

Kilometers worden zonder kapsones verslonden. 

Terwijl tussendoor rustig bijgetankt wordt. 

Aha, denkt meisje, wat hij kan … 

Als Meisje die avond haar voeten wast  

heeft Spiritvriendin een flesje voetenspul klaarstaan. 

Oeh dat is lekker! 

#moment huppelen 



 

Om-trekken van de stad 

Het was vroeg volle bak. 

Spirit-vriendin & Co hebben vroeg dingen te doen. 

Dus staat Co nog vroeger op voor een rondje met Vosje en Meisje. 

Vosje moet vroegpoep kwijt. 

En Co wil Vosje nog niet kwijt. 

Ook Meisje en Vosje hebben iets te doen. 

Ze zitten vroeg bij het pontje. 

Wachten. 

Kletsen.  

Snoet in het zonnetje. 

Als de tijd daar is steken ze over en gaan. 

WoW, Vosje en Meisje zijn gek op water en ineens blijft dat kilometers bij hen. 

Soms speels, soms doodsaai. 

Met en zonder kampvuurplekken. 



Met en zonder zwanen, vissers, boten, stokken.  

Stokken vindt Vosje belangrijk. 

Op zo’n doodsaai stuk kiest Meisje ervoor naar grotere hoogte te stijgen. 

Met een huppel in het hart klimt ze via de touwen naar boven. 

Vosje is een freestyler. Die heeft geen touw nodig. 

Bos, veld, grot, kasteel, supercool 

Nog meer water en veld. 

Saai wint op dit stuk dikwijls. 

Zij is moe en hongerig. 

Vosje ziet eruit alsof ie net begonnen is. 

Grrrr kon Meisje dat ook maar. 

De volgende slaapplek voelt mijlenver. 

De dichtbijslaapplek neemt de telefoon niet op. 

Ze gaan voor de deur staan. 

Vosje en zij. 

Hopen dat wat onderweg lukt  

Ook bij onverwachts aanbellen lukt. 

Contact maken. 

De Vrienden van de fiets hebben ineens volle bak. 

Een wandelaarster 

Een slaapster 

Een kattenbrokkendief 

Een mee-eetster 

Een Thuis-kijkster 

Een slapende stinkgier. 

En een nieuwsgierig aagje. 

Alles is welkom in het “je verveelt je er geen moment huis” 

#moment huppelen 



Struinen 

De route is puutsimpel  

Loop naar de rivier en volg hem naar boven, met de stroom mee. 

’t Is Spijtig dat Meisje niet over het water kan lopen.  

Da was gemakkelijk geweest.  

Ze zal toch paden moeten volgen. 

Vanuit het zelfmaakhuis, door het dorp, door de bomengalerij. 

Hey, hier kan ze kiezen 

struinen of een wandelpad. 

Die keuze is ook puutsimpel. 

Intens contact met het verdriet van de lege eierschaal. 

Het bonte geklets in de kraaiennesten. 

Op kousenvoeten voorbij grazende paarden en broedende zwaan. 

Vosje doet dit bijzonder netjes. 



Het poortje tussen struinen en wandelen.  

De boer die uitlegt waarom vosje niet op het aardappelveld mag. 

Niet dat vosje daar was, maar het zou natuurlijk wel kunnen gebeuren. 

Gevelkunst die natuur nadoet. 

Zelfgebakken brood uit de rugzak. 

Een hartelijke stukje-meeloper die weet waar het pontje is, de grens over. 

Dan zijn er heeeeel lang dijken. 

Vreemd, de ene dijk voelt totaal niet als de andere. 

Lopen als een koningin over een rode loper gaat wel overal. 

Dan wordt alles reuze: 

een enorme brug 

grootse oerbomen 

de portie aardbeien 

de grind-berg-machine-monsters met bijpassende gaten. 

Rust. Een stukje vlaai. 

Alle terraszitters samen in gesprek. 

Over wortels in het dorp. 

Bijpraten met Spirit-vriendin. 

Hey. Onverwachts mooi, dat dorp. 

Pontje, de grens over. 

Struinen, Lang struinen 

Van Struinen naar wandelpad, 

Van Wandelpad naar stressen. 

Oh nee, de paden zijn verlegd, 

Kan Meisje nog wel de grens over met het pontje. 

Geen tegenligger die het weet. 

Ze kan niet terug, te moe, te ver. 

Het is uiteindelijk verder dan meisje ooit op blote voeten liep 

en … het kan. 



Dankzij de wegwijs- reuzekeien het pontje vinden. 

Met nog vaartijd over. Gelukkig! 

Terug in het dorp van dode marter. 

Het rondje binnen het rondje is klaar. 

Rap verder voor een belofte in een andere land. 

Vieren doet ze de dag erna, weer thuis. 

Met voor hen gebakken appelrabarbertaart 

en het inkleuren van de landkaart. 

HIER WAS IK AL! 

Vosje zal het worst wezen. 

Die rust. Omdat het kan. 

#moment bekrachtigen 

 



 

Ladekast 
Meisje krijgt de route en past die dan aan.  

Aan Vosje. 

Aan blotevoetensokken. 

Aan slaapplek. 

De route die nu in het wegwijsapparaat staat is best ver. 

tussen de 23 en de 30 km wil niemand Vosje in huis. 

Ondertussen is Meisje ook al zoveel dagen onderweg dat ze niet meer kan onthouden 

wie/wat waar was. 

Gek genoeg gaat hoofd dan een ladekast vullen. 

Een laatje met werk: 

Vandaag worden daar ingestopt: asbestopruimers, grindgravers, groenonderhouders en 

etenzoekende zwaluwen. 

In het laatje grenspalen verdwijnt die grenspaal die zo superstrak tegen het raster staat. 



En die grenspaal op de boerderij, tussen draad en mesthoop. 

En hup in het laatje met nieuwsgierige aagjes: 

4 paarden op rij, vlakbij 

tig koeien langs de rand van de wei 

de geblesseerde fietster 

Het laatje ontmoette mensen wordt aangevuld met  3 vriendinnen op fietsvakantie, een 

gezin met een afgebrand huis, Feel-vriendin met knetterverse appelflappen, de man met 

hond die wel weet hoe je om de versperring heenkomt, en de natuurstrijder die nu, 20 jaar 

later, geniet van wat er gewonnen is. 

D’r is ook een laatje kerktorens, lekkere lunches en windgeluiden. 

Dat asperge-apparaat en die verroeste engelse auto gaan in rare machines. 

En nieuw in het laatje kunst vandaag zijn de keramieken zwaluwen en de gesmede boom in 

de poort. 

D’r is de lade oorlog en liefde. Met genoeg plek voor de electrieke draad en de beelden van 

al die mensen die toen vluchtten en hielpen.  

D’r is iets raar met de lade natuur. 

D’r is groen dat voelt als dode marter. 

En d’r is groen dat voelt als stromende rivier.  

Mogen die in dezelfde la? 

En zo zijn er nog wel meer rare dingen. 

Hoofd kan het wel willen en doet het best knap. 

Toch ligt er nog een stuk dag langs de kast. 

Net zoals Vosje die langs de bedstee ligt als ze gaan slapen. 

#moment terugkijken 



 

Thuis 

Af en toe zou Meisje willen dat iemand haar oppakte  

en in het laatje stoppen waar ze thuis hoort. 

Hoe voelt zo’n hierhoorikthuislaatje eigenlijk? 

De dag geeft serieus en grondig antwoord: 

Als de unieke smaak van de zelfgemaakte jam bij het ontbijt. 

Als die grenspost waar het bewaakgebouw verkocht wordt. 

Als die struik vol bijen waarbij niet helder is wat ze verzamelen. 

Als de moeraservaring die pas af is MET muggen. 

Als de haarscherpe spiegeling van boom, lucht en vliegtuigstreep in het water. 

Als de Ark-poort die een goeie reden had om dicht te zijn. 

Als een dennenbospad onder blotevoetensokken. 

Als een serveerster met een hart vol liefde voor Vosjes. 

Als rechte grindpaden, saai en een beetje pijnlijk. 



Als de oude man op het bankje die het verschil met vroeger kent. 

Als kruipen onder de prikkeldraad om daar te komen waar je wilt zijn. 

Ja! Klopt.  

Meisje voelt zich thuis in deze dag. 

#moment bekrachtigen 

 



 

Ontmoeten 

Pffff ’t is dat ze nie aankomt als ze nie loopt.  

Anders zou Meisje vandaag nie vertrekken. 

Het nieuwe is eraf, de grens is onduidelijk en de tent moet mee. 

Meisje heeft nog nooit de tent zelf gedragen,  

dat doen de mannen altijd. 

Vuur. 

Verschroeide plekken. 

Vuurschoten in het bos. 

Vuurrode vlaktes. 

Blotevoetensokken, vuurvast genoeg voor de knolhete zandvlakte van de tankweg. 

Vosje wacht af en toe in de schaduw terwijl de sokken steeds verder vollopen met zand. 

Een liggende lunch, hoofd op de dikke rugzak, lachen om spelend vosje.  

Oneindig. 

Grind aan de voeten, nog meer grind. 



Wind, nog meer wind, opstuivend zand. 

Het einde van wegen veel te lang in zicht. 

Knuppelpad 1 is leuk, 2 doet pijn aan de voeten. 

D’r is wel een snelle glimlach  

bij een aanmoedigings-66, 

bij hordes overstekende rupsen,  

bij kabouter die terugwijst naar waar ze vandaan komen.  

No way kabouter! 

Blijven doorlopen om voor het onweer bij Buitenvriend te zijn. 

Alleen stoppen om wat water te tanken. 

Die avond tankt ze heerlijk bij. 

Buiten natuurlijk. 

Eten, gesprekken en onweer kijken. 

In een gezelschap van meer vrouwen dan mannen. 

Er is namelijk Buitenvriend-vriendin 

En een vriendin-Vosje. 

Beide ook krachtige ont-moeters. 

En dan hup, slapen in een echt bed.  

De tent is gelukkig voor morgen. 

#moment loswiebelen 



 

Kruispunten 

Meisje wordt steeds handiger met die kruispunten in haar hoofd. 

net als bij routekruispunten leert ze snel kiezen 

net als bij routekruispunten is het vanaf dan wat het is. 

‘s morgens opstaan en zien dat de powerbank niet opgeladen is 

Gewoon vertrekken of hulp vragen. 

Paardjes op de weg 

Vosje aanlijnen of niet 

Ree in de struiken 

Stilletjes genieten of heeeeel voorzichtig een foto maken 

Runderen achter het poortje waar Meisje doorheen moet 

Omweg of doorlopen 

Runderen die met gestage tred gaan volgen  

Euheum uuuuu stilstaan, rennen of rustig doorlopen 

Cafe “vier het leven” 

Alvast warm eten 

of meegekregen boterhammen opeten 



Oeh een struinpad dat waarschijnlijk de goeie kant opgaat. 

Doen of wegwijsapparaat volgen 

Eeh dat lijkt wel een draak 

Stilstaan om een foto te maken of niet. 

Wat een prachtige tekening 

Helemaal op de foto of durft Meisje het stuk te kiezen dat haar raakt 

Euhm hier liggen keutels 

Vosje aan…. 

Te laat, sorry 

Daar komt een kudde aangerend met vosje d’r achter  

Onweersdreiging 

In de tent slapen of niet 

Tent verzetten of niet 

Alles weer waterdicht in de rugzak of niet. 

Nou die boterhammen opeten en ieder geval op tijd naar bed 

Vrijwel zeker dat Meisje en Vosje vannacht wakker worden gemaakt. 

#moment stoppen 

 



 

Vertrouwen 
Ze worden wakker van het onweer. 

Vosje, die makkelijk in Meisje kan kijken, is bang. 

Voor hem kijkt meisje dood recht in de ogen. 

Daarna is onweer Meisje 

en Meisje regen, donder en licht. 

Vosje ligt rustig.  

Slaapt ie zelfs? Nee toch? 

Uren later slapen ze allebei weer. 

Worden wakker van de zon. 

Hellehond, koningswoningen, kazematten en klaprozen. 

Donker water. 

Dorp met oude school, kerk en kroeg nog vlak bij mekaar. 

Appeltaart! Met noten. 

Er zijn die nacht veel bomen doodgegaan. 

Ze liggen op het pad. 



Nog geen olifantenpaadjes eromheen. 

Rustig zoekt Meisje een weg. 

Vosje huppelt erdoorheen. En nog eens. En nog eens… 

Verbindingsbrug en brede paden. 

Soort van natuurTV kijken. 

De avonturen in haar lijf laten zakken. 

Zachtmoedige ree op het pad. 

Terras vol mensen. 

Chocoladefondue, aardbeien en ijs. 

Deze cirkel is klaar. 

#moment stoppen 

 



 

Pijnpunt 

Wekenlang liep lopen niet echt. 

Altijd was er wat. 

Vandaag tijd, zon en Meisje die geen zin heeft. 

Vosje wel! 

Oren-in-de-nek-smekende-waarom-niet blik. 

Er is eigenlijk geen daarom niet. 

Ze trekt een waai-jurkje aan. Gemaakt door Spirit-vriendin en Co. 

Een beetje tegendraadse actie want intussen zijn de harige rupsen opgerukt.  

Ze pakt de rugzak en vanaf dan zit Vosje haar op de hielen. 

Oorlog en vrede-kunst.  

Lap, in welk laatje moet die dan. 

Laatste stuk onduidelijke grens. 

Prikkeldraad waar je makkelijk doorheen kan. 

Hei met rare bomen. 

Een stralende kerktoren met grenspaal. 



Water waar werk overheen vaart.  

Vosje in water. 

Water langs luidruchtige heggen.  

Vosje in water. 

Palen met een gebreid mutsje. 

Motorrijder die kalfje thuisbrengt. 

Oeh Vosje en Meisje helpen. 

Uitbundige bloemenranden die stukken akkers opsnoepen. 

Bomen met ogen. “Wij zien jou” 

Zoveel cooler als het niet in 1 laatje past. 

Oh ja, slapen. 

Alleen “veel geld” wil Vosje een slaapplek geven. 

Ze zoeken eigenlijk “veel warmte”. 

Die vinden ze in de grote stad.  

Bij teacher-vriendin en Co. 

Maar een klein stukje met de trein. 

Haar voeten doen pijn. 

Medetreinster kent dit. 

Veel wandelkilometers op zak. 

Vertelt over pleisters, zalfjes en andere trukjes om pijn te vermijden. 

Tot het punt waar je gewoon pijn hebt en doorloopt. 

Dat punt kent meisje wel. 

Ze weet ook,  

diep vanbinnen,  

waarom ze er voorbij gaat.  

#moment bekrachtigen 



 

Zintuigen 
Het kraakt in het hoofd van Meisje. 

Vanaf de grote stad is het namelijk logischer om het rondje de andere kant op te lopen. 

Voorbij het punt waar de rivieren elkaar raken. 

Bovenop de strakgemaaide dijk lopen. 

Water aan twee kanten. 

Ooievaars in het veld. 

Mooie luchten. 

Wat kan Meisje nog meer wensen. 

Een oven in de wei en een vervallen fabriek. 

Van toen maken nog overzichtelijk was. 

Na de grensbrug linksaf. 

Paadje wordt smaller. 

Bestaat niet meer. 



Stromend water. 

Wijze bomen. 

Hoog springend gras gevuld met gezoem en getjirp 

Prikbloemen tjokvol vlinders en ander vliegend spul. 

Het ruikt zomers droog. 

WoW, je mist het pas als je het kent. 

Later, 

Haar voeten doen pijn, veel pijn. 

Zoveel dat ze bijna eerder stopt. 

Niet dat het veel verder is vandaag. 

Het komt omdat Meisje pijn stapelt. 

Die van gister op die van vandaag. 

Meisje gaat nou thuis voor voeten zorgen.  

En dat andersom lopen. 

Dat gaat Meisje niet meer doen. 

De flow raakt ervan in de war. 

#moment huppelen 

 



 

Gedragsregels 

Vanaf nu maakt Meisje iedere dag een cirkel: 

Bus heen 

Voeten terug. 

Door het omkeren vertrekt ze vandaag op precies dezelfde plek, 

loopt weer naar het Zuiden.  

De route verandert 

en daarmee wat er is.  

Aan vosje merk je daar niks van.  

Die blijft hetzelfde doen.  

Spelen met stokken,  

tegenliggers de ontmoeting insjansen,  

snuitvertellen wanneer het etenstijd is,  

onderzoeken wat is. 

Bosonderzoek is favoriet. 



Meisje laat haar voeten en sokjes onderweg drogen.  

Geleerd van medetreinster. 

Zweet en blaren zijn te goeie vrienden. 

Meisje was al gewend aan “mag-niet”-borden 

Aan “dit is van mij”-borden. 

Vandaag komen daar bij: 

Het “alleen voor herten”-hek. 

Het “gevaar vallende kabels” bord. 

Een bataljon aan “gevaar oprukkende rupsen”-borden 

In het “alleen voor herten”-hek is een gat geknipt. 

Meisje klimt erdoorheen. 

Gewoon omdat het kan. 

Voor schapen op vliegveld zijn die kabels gevaarlijk.  

Daarom let herderin op. 

Voor Meisje niet. 

Als die rupsharen Meisje te pakken krijgen. 

Lopend tussen ontvouwde varens. 

Wandelend met een filosoof. 

Zittend aan de voet van een draak. 

Spiedend in een ijskelder. 

Genietend van vrije eik. 

Of etend op een grensterras. 

Dan kunnen die rupsharen al dat niet afpakken. 

Ze steekt kaarsjes aan. 

Op de plek waar lang geleden met Sterre der Zee gelopen werd. 

Op de plek waar ze daarom hier gingen bouwen. 

Op die liefdevolle plek. 

Voor de mensen die ze graag ziet. 

#moment stoppen 



 

Strepen 

Meisje heeft om deze tocht te kunnen maken lijnen getrokken.  

1ste streep 

Gij loopt het rondje helemaal, geen stiekeme gaten in de cirkel. 

Duhuh dat is toch het idee van de tocht. 

2de streep 

Gij zult Vosje meenemen. 

Ok. Da’s praktisch en moeilijker en beregezellig. 

3de streep 

Gij zult op blote voeten lopen, de sokken tellen mee. 

Kijk! Zo wordt het zeker geen gewone wandeling. 

4de streep 

Gij speelt en huppelt. 



5de streep 

Gij loopt langs, op of over de grens. 

Een begrenzing, anders kan d’r wel overal heen gehuppeld worden.  

Cirkel is echt een rekbaar begrip. 

Meisje vindt bewegen binnen die lijnen, die vijfhoek, gewoon fijn. 

Vandaag ook weer. 

Met de bus naar het eindpunt van de vorige keer. 

Vosje die zich in die bus zo uitgebreid mogelijk laat knuffelen door allemaal scouts-handen. 

Struinen langs het water omdat dat veel lekkerder loopt en ruikt. 

Lunchen op een boomstamtafel midden in het mosbos.  

Wandelen met de Pieterpaddame tot het Pieterpad een andere kant opgaat. 

En vandaag past een mogelijke route ineens niet meer in de vijfhoek.  

Aiaiai, dan maar weg met de grensstreep? 

Het grotere vierkant van Vosje-voeten-spelen-cirkel. 

Haar hart huppelt bij de eerste blik op de duinrug met eikebult. 

Het blijft huppelen bij de schapen die vanachter een boom hun scherp in de gaten houden. 

Het huppelt voorbij de uitkijktoren. 

Het huppelt door als Meisje stopt bij de plofpaddestoel groter dan haar voeten. 

Het zweeft blij boven het losse witte zand waarin de voeten zwoegen. 

En is voldaan als ze aankomt bij het water. 

#moment bekrachtigen 



 

Missen 

D’r gebeurt iets heel vreemds. 

Hoe langer Meisje loopt, 

hoe meer ze ruikt, voelt en hoort. 

En hoe meer ze mist. 

Ze mist iets. 

Ze mist het bij het lopen op rechte paden. 

Bij het zien van velden met 1 soort. 

Ze fotografeert met een huppel die ene pioenroos 

die nog bloeit tussen 1 groen. 

Ze mist het in de kassen  

met alles hetzelfde  

of helemaal niks. 

Bij heipotjes in het gelid. 

Bij Lookalike stallen. 

Ze mist het in de geur. 



Ze mist het leven. 

Ze luncht met reuzenlindevriend. 

Hij staat daar alleen. 

Hoort ie niet in die rechte rij. 

Die heerlijk ruikende bomenrij. 

Die zoemde bijna net zo hard als een snelweg. 

Wel een kilometer lang. 

Het is missen zonder verdriet. 

Het is wat het is. 

De mens kan mooier. 

Vooral door te laten. 

Kan Meisje dat ook? 

#moment toekomstmuziek 

 



 

Soorten paden 

Nog 2 daagjes en dan is het rondje klaar. 

Meisje voorziet niet dat bij haar eindpunt een menigte staat te klappen en te juichen. 

Groots en meeslepend wordt het niet. 

Dat zit niet in de aard van het rondje. 

Gaat Meisje het eigenlijk vieren? 

Nou ja zover is het nog niet. 

In de trein palmt Vosje dit keer een heel gezin in. 

Aan knuffels geen gebrek. 

De krant heeft van het bijna-klaar van de tocht gehoord en loopt een stukje mee. 

Blauwe schoenen en prikkelende vragen. 

Lopen tot “jullie zijn het waard gezien te worden” op de foto staat. 

Dan gaan de mannen en komt de regen. 

De tocht is niet klaar tot ie klaar is. 



Dus trekt Meisje de regenjas aan en 

Vosje loopt ernaast alsof ie de regen niet eens opmerkt. 

Zo aan het einde weet Meisje het: 

Je hebt platgetreden paden. 

Die schieten lekker op, handig als je 30 km per dag wil. 

Je kan er ook goed op uitrusten van eerdere avonturen. 

Gewoon terwijl je loopt. 

Kans op verdwalen is klein. 

Vandaag staan er zelfs om de zoveel meter grenspalen om de weg te wijzen. 

En de Kans op eten en drinken vinden is dan weer best groot. 

 

En je hebt avontuur-paden. 

Smalle, soms lastig te lopen paden. 

Met onverwachte dieptes. 

Met gesprekken die ertoe doen. 

Met stilte die nooit stil is. 

Met uitdagende ontmoetingen met dieren, 

muggen die mogelijk prikken 

of paarden heel dichtbij die schrikken van Vosje,  

waarop Meisje en Vosje onder de prikkeldraad 

vluchten. 

Met blotevoetensokken die schuimen in de regen. 

Met Lunch zonder tafeltje. 

Met de waterfles leegdrinken en afvragen waar het volgende waterpunt zal zijn. 

Die avonturenpaden nodigen ook uit tot nog meer avontuur. 

Ooit wil ze nog leren om te eten van de planten onderweg. 

Ooit gaat ze durven slapen in het bos. 

Het is op die paden dat “Meisje die het waard is gezien te worden”  

zich helemaal laat zien. 

#moment huppelen 



  

Erdoorheen 

Oh sjoet, door de krant weet iedereen waar Meisje vandaag loopt. 

Ze breekt daarmee een van de oudste be-safe-regels. 

Laat niet weten waar en wanneer je alleen bent. 

De laatste dag  

en Meisje is voor het eerst vooruit-bang. 

Pfffff. 

Hoofd wordt weer op een stoel gezet. 

Het praat met zichzelf. 

Veel mensen lazen de krant. 

Wat als er een engerd bijzit die vandaag tijd heeft? 

Dat zou wel erg toeval zijn. 

Bij bekenden schijnt trouwens gevaarlijker te zijn dan bos. 

Wat heb ik aan die info, stel dat het toch gebeurd? 

Dan heb je geleerd hoe je jezelf kan verdedigen. 



En waarschijnlijk helpt Vosje. 

Ja maar, wat als dat nie genoeg is? 

Weet je nog onweer- en rupsen-lessen. 

Buik heeft geen argumenten. 

Het is gewoon tijd om met wijdopen ogen het pad achter de regel te lopen. 

Daar is Meisje nog nooit geweest. 

Vooruit-vrouw loopt mee vanaf de gespleten boom. 

Die gedachte helpt Meisje om te durven vertrekken. 

Het is een angstig avonturenpad 

In de verte een mens – alert. 

Een auto in het bos  - bang. 

Twee auto’s – nog enger. 

Vast in modderige enge mannetjes gedachten. 

En dan ook nog houten eekhoorn die zijn neus kwijt is. 

Dwangarbeidsters die daar werd doodgeschoten, 

mannen die daar werden geëxecuteerd. 

Die bange grondtoon loopt zwaar. 

Tot Meisje voorbij dat alles voelt  

dat ze gevaar zou herkennen,  

gaat weten wat ze dan te doen heeft. 

En nu is niet gevaarlijk,  

nu is de enige laatste dag 

om in liefde te lopen. 

Na de gespleten boom 

wordt samen gelachen. 

Bekend terrein verkend. 

Geluncht zonder tafeltje. 

Vinden ze een erehaag 

en uiteindelijk de boom met de emmer. 

Het rondje is klaar. 

Een hele dikke Proficiatknuffel. 



En dan loopt Vrouw met Vosje het laatste stuk weer alleen. 

Bedankt de tromroffelende specht 

En de buurman die aanmoedigt bij de laatste meters tot  

thuis. 

#moment adempauze 



 

Naschrift 
We schrijven allemaal met ons leven een verhaal.  

Met avonturen die we aangaan en de lessen die we vermijden. 

Met ontmoetingen die het verhaal kleuren. 

Ik hoop dat de ontmoeting met Meisje en Vosje je verhaal liefdevoller, speelser maakt. 

Als je ons een keer in levende lijve wil ontmoeten. Stoeien met de vragen en de antwoorden. 

Dat kan. 

www.momentenvanimpact.nl 

O6-82 65 53 38 

http://www.momentenvanimpact.nl

