Rhoonse Grienden 26 januari 10 km
Om 8.00 uur haalden Maurits en ik Chris op. Bij de
Markettenweg stonden
Inge V. en Corrie al te wachten.
Nadat Danielle was aangekomen
waren we compleet. Marlies had
afgezegd i.v.m. het overlijden van
Maria haar moeder. Jan wandelt
vandaag voor het eerst met ons mee
en zou zelf naar Rhoon rijden, maar
had begrepen dat hij daar om 8.15
uur moest zijn. De sporthal kon hij
niet vinden, zijn navigatie stuurde
hem naar Intratuin. Daar werd hij
opgepikt door Inge V.
In de sporthal was het erg druk, de
Wimmen waren er ook en Lenie en
Piet wachten op ons. Om 9.00 uur
liep de sporthal leeg en de Wimmen waren al snel weg. Corrie, Inge V.
en Danielle dronken eerst nog wat voor zij aan de 15 km begonnen.
Ik mocht vandaag met 3 mannen op de 10 km, wij starten ook vrij snel
net als Lenie en Jan op de 20 km. Het eerste stuk was door de
bebouwing van
Rhoon en het
buitengebied van
Albrandswaard. Na
3 km hadden we
rust bij PSV
Poortugaal waar
het lekker rustig
was in de kantine.
We genoten van
koffie en thee.
Om 10.00 uur
wandelden we
verder en na 2 km

waren we bij
de Rhoonse
Grienden. Ik
was blij dat
alle sneeuw
weggesmolten was en
de temperatuur weer
boven nul. De Rhoonse
Grienden is altijd mooi
ook bij het grijze weer
van vandaag. Er was
goed gepijld en dat was
nodig ook, want door
alle schelpenpaden is de route op papier niet meer te volgen. Het
mooiste stuk van de grienden vind ik altijd waar je over het water kijkt.
Maar boven aan de dijk kon je mooi uitkijken hoe diep de grienden
lagen. Hierboven was net veel gekapt en lagen veel kleine takje en was
het een modderig pad. Het was ook kaal om ons heen.
Daarna nog even 2 km terug naar het dorp en om 12.30 uur waren we
binnen. Voor de sporthal was de boel afgezet en stonden er veel
werklui van Evides. Ook de politie en brandweer waren aanwezig. De
straat had blank gestaan door een gesprongen waterleiding. Een aantal
auto’s stond achter de afzetting i.v.m. verzakking. Gelukkig stonden wij
aan de zijkant van de sporthal geparkeerd. Piet wachtte op Lenie en wij
gingen gauw
naar Dordt,
omdat ik
’s middags nog
naar een
feestje ging.

Ingewandelde

