De tocht van de vallende herfstbladeren

Zo noemde onze voorzitter Will van Doorn de laatste tocht van onze club op 5
november. Hij kwam tot deze poëtische uitspraak toen we op de Sonseweg richting
Son reden en het bosgebied in volle glorie konden aanschouwen. Veel van die
vallende bladeren lagen zo te zien al een tijdje op de grond, maar er viel aan de
verschillende bomen toch nog veel te bewonderen aan saffraangeel, zwoel oker,
vrolijk oranje en gepassioneerd rood.
Maar zo zal de rit niet bij de rijders in de herinnering blijven hangen, denk ik. Het was
maar een frisse bedoening onderweg. Velen waren hier kennelijk al bang voor
geweest en zijn lekker bij de kachel gebleven. Alida was wel gekomen, maar kon
helaas niet mee omdat haar accu’s bijna leeg bleken te zijn. Dat was jammer, want
ze had zich echt op de tocht verheugd.
Met plaids over onze benen of gehuld in een ‘trappelzak’ reden de scootmobilisten
bibberend richting de Brasserie in Son. Will vroeg nog na de oversteek over de A50
of wij bikkels waren die nog een extra lusje wilden rijden of dat we rechtstreeks naar
de pauzeplek wilden. We hebben het ‘bikkeldom’ graag aan ons voorbij laten gaan
en kozen voor de kortst mogelijke route.
De mensen van de korte route zaten daar al en bleken bijna allemaal warme
chocolademelk te hebben besteld om weer op temperatuur te komen. Maar viel dat
even tegen… de chocolademelk bleek een waterige substantie zonder smaak noch
kraak te zijn. Maar na een andere instelling van het apparaat kwam het gelukkig toch
nog goed en kreeg iedereen in tweede instantie toch nog een heerlijke drank. Met
een lekkere klodder slagroom erbij voor de meesten.
Na de pauze begon de zon zelfs te schijnen en was de waterkoude van de heenweg
over. We hebben toen nog volop kunnen genieten van het Dommeldal een wat
verderop van de vijver met het Airborne-standbeeld.
Enkele liefhebbers gingen terug in Best bij FF Anders nog een drankje halen, maar
toen was het scootmobielseizoen 2019 toch echt ten einde. Maar we blijven in de
maanden tot april koffiedrinken in de Huiskamer van Best en op 31 januari hebben
we onze winterreünie waarin we nog even terugblikken op 2019, maar vooral
vooruitzien naar seizoen 2020!

