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Zomers Orvelte 

Onlangs las ik in een tijdschrift het belang van bewegen. Nu weten we allemaal 
dat dit goed voor ons is maar tussen weten en doen schijnt nogal wat ruimte te 
zitten. En dan niet het bewegen tijdens huishoudelijke activiteiten, nee, stevig 
de pas erin.  
Om het niet bij voornemen te laten hebben mijn vriend en ik  het plan om 
Drenthe op zijn mooist te ontdekken. Te voet. Vergemakkelijkt door het uitlaten 
van de hond. Aanvankelijk liet die ons uit maar toen we ontdekten dat er heel 
wat mensen met hond een vaste route liepen, raakten we spoedig met enkelen in 
gesprek. Vooral toeristen kunnen je enthousiast vertellen over de mooiste 
wandelroutes. Zelf ben ik niet zo’n prater, een hond doet echter wonderen.  

De tocht na zonsondergang, langs het Oranjekanaal, kan ik iedereen aanbevelen. 
Het verstilde landschap. De donkere silhouetten van de bomen. Hier en daar een 
lamp die een boerderij in het licht zet. Het is alsof je de klok terugzet naar het 
tijdperk van Anton Pieck.  

Wanneer de wind de graansoorten doet wuiven en ik nieuwsgierig kijk welke 
oergranen er dit seizoen groeien, komt een gezin voorbij. Bewonderend blijven ze 
staan, we raken in gesprek en zij zijn vol lof over de bloemen tussen het graan. 
Met de kinderen ontdekken zij de namen: korenbloem, kamille. Maar waar zijn de 
klaprozen, vraagt de oudste. Ik leg uit dat die nog komen en dat alles in de 
natuur een eigen tijd en ritme heeft. “Mogen we ook plukken?”vraagt het kleinste 
meisje. Waarop de oudste heel wijs antwoordt: wat jij plukt kan een ander niet 
meer zien.  
Ik neem die boodschap mee naar huis. In het verleden heb ik korenbloem en 
kamille verzameld voor de winter, heb het gedroogd voor thee.  

Na nog een foto, een groet en een tot ziens vervolgen we onze wegen. Het “tot 
ziens” werd snel werkelijkheid bij het pad van Theodoor. Jazeker, het pad is 
aantrekkelijk en wordt keurig onderhouden zodat er geen gevaar voor de 
kinderen bestaat en zij naar hartenlust over de balken kunnen balanceren.  

En als afsluiting nog even langs de schaapskooi.  

Een mooie, lange zomer voor allen. Met bewogenheid en beweging. 
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