Naar de Jacobushof.
Dinsdag 4 juni 2019. Aanvang om 13.00 uur. Dorpsplein in Best.
De geplande routes naar "Jacobushof" bedroegen voor de korte
route ongeveer 24,5 km. en voor de lange route 31,3 kilometer.
Ondank de weersvoorspelling, regen, storm en bliksem was de
opkomst vrij hoog. Iedereen was erop voorbereid, de regenjassen en
poncho's werden zo opgeborgen, dat indien nodig, ze snel gepakt
konden worden. In verband met de slechte weersverwachtingen zijn
de geplande routes iets ingekort.
Maar eerst kleine reparaties en banden pompen. Wij kunnen Ronnie
van Welzorg echt niet missen, een geweldige hulp.
Daarna de verdeling van de groepen. Tegenwoordig heeft elke groep
een gekleurde label, zodat iedereen weet bij welke groep hij of zij
hoort. Wel zo makkelijk.
Ook deze mooie rit ging door een prachtige omgeving met
schitterende bloemen zoals, klaprozen, korenbloemen en diverse
andere bloemen. Vogels die hun jong beschermen, lammetjes die
heerlijk tegen hun moeder aan lagen, en niet te vergeten de
watervogels met hun jongen, zwommen gezellig achter elkaar aan.
Wat is de natuur toch prachtig rondom Best.
Op de "Jacobshof" bij Lennisheuvel was het tijd voor een lekker
bakkie koffie of iets anders. "Jacobshof" is een smaakvol verbouwde
oude boerderij met karakterestieke kenmerken. Er is een gezellig
terras waar kippen en poezen op hun gemak rondlopen. Ook is er een
klein winkeltje met hebbedingetjes. En niet te vergeten de koeienstal
waar je de koeien in hun ruimte ziet eten en drinken. Ik zie ze liever
in het weiland.

Na de pauze tijd om richting huis te rijden. De weergoden zijn ons
welgezind gebleven, geen regen, storm en bliksem, zoals voorspeld.
Men zegt; je krijgt wat je verdient. Dat blijkt wel.
Onze begeleiders hebben deze middag weer hun best gedaan om
alles in goede banen te leiden. Zo is bijvoorbeeld Fred Mioch door
Will naar huis gebracht toen hij accuproblemen kreeg.
Fijn dat er vrijwilligers zijn, anders konden wij de gezamelijke ritten
niet maken. Petje af.
Joekie bedankt dat je het verslag met mooie en leuke foto's versiert.
De volgende scootmobielrit is gepland op 2 juli aanstaande en gaat
naar Oostelbeers, let op: in verband met de kermis vertrek vanaf het
stationsplein!
Graag zien wij jullie in goede gezondheid.
09-06-2019, Alida.

