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7 uur, de wekker gaat en met een half oor hoor ik waterkoud
roepen op de radio. Tijd voor een ijsmuts denk ik dan. Eerst verzamelen
en met 3 auto’s
naar de start. In de
tunnel kregen we
een
snelheidsbeperking
van max 30 km voor
onze kiezen. Een
boer op de tractor
was ons voor
geweest maar
nergens meer te
zien.
Bij de start veel
oranje en de groep gesplitst in 10 en 15 km. Wij liepen op de 15 km met
Lenie D ,Pieter D, Eddy ,Wietske, Maurits, Inge den H en
ondergetekende. Al snel bleek dat het tempo de groep in twee stukjes
deelde met 4 man/vrouw liepen wij verder. Eerst een sightseeing door
Puttershoek, ruim 3 kilometer door woonwijkjes/parkjes voordat wij bij
de Groeneweg het dorp verlieten. Voor mij had dit minder gemogen en
dan was de 15 km
ook geen 16.6 km
geweest. Bij de
auto bleek al dat
het niet waterkoud
was (muts bleef in
auto) en heerlijk in
een waterig
zonnetje over de
dijkjes gewandeld.
We kwamen langs
de highlights van
Puttershoek, zoals
Alcazar, ooit een

bloeiende discotheek nu een
restaurant, de Suikerfabriek,
Weverseinde : een mooi pad
langs de rivier en de haven met
café t Veerhuys en de pont naar
Zwijndrecht. Heel apart was de
kerk met geen windhaantje
maar een aalscholver bovenop.
Een betere plek om op te
drogen was er niet.
Hierna werd al snel de rust
bereikt nadat wij een paar
opdringerige ganzen hadden
ontlopen. Lekker stukje
speculaas met koffie ,thee en
chocomel genuttigd en weer op
weg naar het lusje rondom het
HSL traject . Onderweg nog een
vrolijk hondje met energie voor tien, lekker met balletje zien spelen. Net
voor de molen gingen wij off road. Eerst een venijnig trappetje en toen
een stuk door drassig weiland. Een leuk bruggetje met een restant van
een lorrybaan en een lorry kwamen we tegen voordat we weer verhard
gingen. Een klein stukje nog naar de finish alwaar we nog een boom
tegenkwamen waar zowaar vier fietsen in groeiden. Even afmelden en
weer naar huis.
Was weer een
mooie
wandeldag en
wandeling,
bedankt voor het
uitzetten.
De Loopvogel

