Lunchen bij Judith Janssen

Dinsdag 1 augustus 2017 was weer een dag waarop wij van Best on Wheels met
onze scootmobiel op pad gingen. Maar het was wel een tikkeltje anders dan normaal.
Geen Ronnie om onze bandjes op te pompen en ons links en rechts van goede
adviezen te voorzien en ook geen middagpauze op een terrasje.
Op deze dag vertrokken we al vanaf 11.00 uur vanaf het Raadhuisplein om te gaan
lunchen bij Judith Janssen-Noltes van de Nationale Ouderendag Best. Op de lunch,
hoe heerlijk en gezellig ook, hoef ik in dit stukje niet meer in te gaan. Zie daarvoor het
verslag voor ons plaatselijk Groeiend Best.
Routeplanners Frans Bergen en Hein van Laarhoven hadden voor een fraaie route
gezorgd die na afloop ook zeer geprezen werd. De snelle groep kreeg onder de
geleide van voorfietser Will van Doorn zelfs nog een extraatje: we reden vanaf
Wolfswinkel een stuk via een niet verhard fietspad naar de Dommel en genoten van
een werkelijk schitterend natuurgebied. Mooie bochtige weggetjes met veel groen,
een prachtig slingerende rivier tussen de weilanden, het kon niet op! De
scootmobilisten vonden het heel mooi; maar er waren wel scherpe waarnemers die
vaststelden dat er enigszins van de routebeschrijving werd afgeweken…
Goed verzadigd van onze lunch reden we op de terugreis met niet al te veel slingers
en extra lussen terug naar huis. De heenweg had wel 17 kilometer in beslag
genomen en we moesten aan onze accuutjes denken die het op een gegeven
moment weleens mooi genoeg zouden kunnen vinden… Maar ook op de terugrit viel
nog genoeg te genieten, zoals bijvoorbeeld van het mooie Kasteel Henkenshage van
Sint-Oedenrode.
Het kon echt niet op die dag, want er gebeurde nog iets gedenkwaardigs! We reden
in en rond Sint-Oedenrode en we hebben geen druppel regen gehad! En dat terwijl
we ‘normaal gesproken’ altijd tot onze navel nat worden als we naar deze contreien
afreizen…Kortom, echt een dag met een gouden randje!

