Opnieuw veel ‘zegen’ naar D’n Einder
Vorig jaar hebben we tijdens onze tocht naar ‘D’n Einder’ veel zegen van
boven gehad in de vorm van enkele pittige regenbuien, zowel heen als
terug. De regengoden moeten ons verslag hierover nog eens nagelezen
hebben en bij zichzelf gedacht hebben: ‘Wij zijn de beroerdsten niet, als
ze dat zo waarderen geven we dat toch nog een keer!’
Dat hebben we gemerkt! We hebben weliswaar maar één keer regen
gehad, maar dat was dan wel de hele tijd met soms een extra felle toegift
er nog eens tussendoor.
De fietsers vonden het gekkenwerk om te gaan rijden, maar de
scootmobilisten wilden wel op pad. ‘We zijn toch niet van suiker’, zei
mevrouw Vera. Nadat een kortere optie naar de Gasthuishoeve niet door
kon gaan (men bleek daar op dinsdag gesloten te zijn), gingen we
uiteindelijk toch maar op weg naar ‘D’n Einder’.
Will van Doorn ging niet mee; hij had het druk met een klus. We mochten
hem echter wel bellen als iemand onderweg met pech zou uitvallen. Dan
zou hij hem of haar komen halen met zijn bus. Dat heeft hij geweten:
eerst kreeg Fred Mioch pech. Fred heeft het tot onze pauzeplek weten te
halen. Will kwam korte tijd later met zijn Transporter aangereden om het
‘pechgeval’ met scootmobiel en al naar huis te brengen. Hij kan
nauwelijks thuis geweest zijn toen de tweede oproep kwam: Wil van
Houtum kwam ook bijna stil te vallen. Hij kon dus andermaal uitrijden
voor zijn nieuwe ‘vrachtje’.
Tijdens de pauze hebben we het er uitgebreid over gehad hoe het toch
mogelijk is dat we uitgerekend naar deze bestemming altijd zo veel water
over ons heen krijgen. Zo jammer, want het is zo’n mooie route! Voor
sommigen werd het leed toch nog enigszins verzacht, want er waren in
de winkel weer aanbiedingen. Marlies Enseling ging bijvoorbeeld toch
maar mooi met twee jassen naar huis en betaalde hiervoor het kapitale
bedrag van 5 euro in totaal!
Anderen genoten van de warme drank in onze nazitstek, het Ambacht.
De warme chocolademelk smaakte daar ook prima en de wijn en port
gingen er ook goed in na zo veel nattigheid. Terwijl we van onze
drankjes genoten, zaten we al flink te duimen voor beter weer voor onze
volgende expeditie naar de Loonse en Drunense Duinen. Zo’n tocht
buiten Best is ons vorig jaar goed bevallen, maar dan moet het weer
natuurlijk ook wel een beetje meezitten!

