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Zoals beloofd, waren wij dit jaar voor de tweede keer van de partij, en al had mijn
manlief maar drie uurtjes slaap achter de rug, hij wou dit voor niets missen !
Dit jaar was er gekozen voor het water- en rivierenland Nederland.
Na een stevig ontbijt in het wijklokaal, werd de start gegeven voor een weekendje
fietsen !
Na een uurtje rijden kwamen we aan het Stayokay-hotel te Dordrecht.
De stayokay was wel niet zo helemaal oke, maar voor een nachtje wel te doen.
Om half elf werd de Biesbosch-route aangevat en dit onder een stralend zonnetje,
met véééél wind !
Was het vorig jaar fruitbomen links en rechts, dan was het dit jaar
schaapjes,lammetjes, paarden en koeien. En natuurlijk de wondermooie natuur met
beekjes en typische Hollandse huisjes en tuintjes.
Rond 12 uur werd gestopt aan een oude molen ( nog in werking) om onze pick-nick
te nuttigen en tevens een bezoek te brengen aan de molen. Een uurtje later zetten
we onze tocht verder.
En men bracht ons van Zuid-Holland naar Noord-Holland met de overzetboot.
Aldaar werd een bezoek gebracht aan het Biesboschmuseum om zo wat kennis op
te doen van de fauna en flora van de Biesbosch.
Daarna reden we verder richting hotel, waar het avondmaal stipt om half zeven
werd opgediend.
Er wachtte ons nog een avondmwandeling : de bever-route, maar de bevers waren
met verlof; we zagen er enkel de sporen van.
Na nog wat napraten, op tijd onder de wol om ’s anderendaags fris aan de
Molenroute te beginnen. Nou, fris …? Als er een jongerenploeg in dezelfde gang
overnacht, was het voor sommigen van onze groep niet zo fris …
Dag twee :
Weer leggen Lieve en Paul de discipline aan de dag om op tijd te vertrekken, wat
hen dan ook steeds weer lukt. Het weer was dit keer wat minder : véééél wind en
heel even een spatje regen, maar dat was vlug over. Alleen de wind bleef op post !
Maar ja, we reden dan ook langs windmolens ! We zijn ze beginnen te tellen, maar
na 36 zijn we de tel kwijtgeraakt.
Na de molens, veranderde het landschap terug in weiden, schapen en … bruggen !
Die fietsten we op, tegen de wind in, wat voor de ene al beter lukte dan de andere.
Rond 14u30 kwamen we terug aan aan ons hotel en de zon was ondertussen ook
doorgebroken. Daar hadden we de keuze tussen een terrasje doen, nog een kleine
tocht in de Biesbosch of huiswaarts keren.
Om half zeven werden we dan verwacht voor het avondmaal in het Geuzenhofke.
Daar hadden Leo, Paul, Saskia, Danny en Cois flink hun best gedaan : er werd ons
een Breugeltafel voorgeschoteld om Ú tegen te zeggen en mochten we smikkelen
van overhéérlijke rijstpap !
Dus : een zeer geslaagd weekend, weer met al die toffe mensen en fietsbegeleiders
die er wat van kennen !
Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij !
Monique(volg de gids) van de Roger.

