Reisverslag Heidelberg
Op 28 april komen we voor het eerst bijeen voor een eerste kennismaking en om foto’s te maken voor
het smoelenboek, die later in het routeboek worden opgenomen. Op 18 augustus wordt het routeboek
uitgereikt.
Op 5 september worden we op camping Pommern te Pommern verwacht. Meerdere leden van de club
zijn al eerder van huis gegaan en zijn dus reeds aanwezig, anderen komen later op de dag en twee
equipes komen zondag en maandag pas. Deze camping ligt aan de Moezel. Je moet hier wel uitkijken
waar je loopt, want de camping heeft last
van woelmuizen en die hebben naast de
Wijnproeverij
paden voor de nodige gaten gezorgd. De
oorzaak van deze plaag is dat de
afgelopen winter het water in de Moezel zo
laag heeft gestaan zodat de camping niet
onder water is gekomen en daardoor de
muizen in leven zijn gebleven. We hebben
er verder weinig last van gehad. We
worden welkom geheten door de
reisleiding. Ze hebben gezorgd voor koffie
met gebak. Zondag wordt de BBQ
gehouden. Op maandag is iedereen
aanwezig. De volgende dag zijn we met de
groep naar Cochem gefietst. Woensdag
was een vrije dag; kon ieder zijn eigen gang gaan. Donderdag hebben we de eerste jeu de boules
wedstrijd gespeeld; ’s middags zijn we met zijn allen naar een wijnproeverij geweest. Hier konden we
lopend naar toe, dat was wel fijn. Nu kon ieder die dat wilde iets drinken.
Vrijdag was een mooie dag om een fietstocht te gaan maken. Om 17.00 uur was er happy hour.
Zaterdag vertrekken we naar
camping Eberbach te Eberbach. Het
weer is goed. Deze camping ligt
aan de Neckar. ’s Avonds krijgen
we de eerste regenbui.
Zondagmorgen worden we gewekt
door de fanfare. Iedereen is
nieuwsgierig en gaat kijken. Het
blijkt dat de plaatselijke fanfare 30
jaar bestaat. Op het marktplein
waren tenten neergezet waar je kon
gaan zitten en evt. iets kon eten of
drinken. Ondanks de regen is het er
best gezellig.
Eberbach, fanfare
’s Middags hebben we een Twentse
Tafel met baklever en bloedworst
van slagerij Haaksbergen. Iedereen vindt dit zeer geslaagd. De maandag wordt gebruikt om de nodige
mankementen te verhelpen. De één moet met de auto naar de garage, omdat er een lampje blijft
branden en ze niet weten wat het is. Achteraf stelt het niets voor. Bij een ander is er een tand uit zijn
prothese gebroken en moet dus op zoek naar een tandarts. Ook dit is zeer snel en voorspoedig
verholpen. Diegenen die niets mankeren of niets moeten verhelpen gaan fietsen, maar onderweg
worden ze getrakteerd op een fikse onweersbui. Komen kletsnat binnen.

’s Avonds wordt onder leiding van Gerard v.d. Kolk het Molka spel gespeeld. We hebben gehoord, dat
er dinsdag in Eberbach markt is. Iedereen er naar toe, maar het stelt niet veel voor.
’s Middags komen we tijdens happy hour bij elkaar i.v.m. de voorgenomen treinreis naar Heidelberg,
die we morgen willen gaan maken, maar regen gooit roet in het eten. Vannacht en vanmorgen regen.
Het blijft bijna de hele dag regenen. De jeu de boules wordt ook afgelast. Donderdagavond op kosten
van de club met zijn allen naar de chinees geweest. Het eten was in buffetvorm; het is heel gezellig.
Vrijdag met zijn allen met de trein naar Heidelberg. Het is nu goed weer. Ans is vanmorgen naar de
dokter geweest; had last van een zere rug. Maar de dokter weet hier wel raad mee. Het was een
dokter die ook acupuncturist is en met het plaatsen van een paar naaldjes wordt de pijn snel minder
en knapt ze snel weer op. Nog wat medicijnen erbij en ze kan weer verder.
Vandaag verplaatsen we ons naar
camping Oberhof te Frankenheim. Deze
camping ligt op 600 m hoogte, wat
invloed heeft op de temperatuur. Het
sanitair is hier perfect. Zondag bestaat uit
het spelen van spelletjes om 11.30 uur
jeu de boules en om 14.30 uur Molka
spel. ’s Maandags gaan we met zijn allen
naar een glasblazerij. Diverse personen
van de groep mogen hun eigen (kerst)bal
blazen. Hierna is er koffie met gebak.
Om 16.00 uur wordt iedereen verwacht
voor het bakken van pannenkoeken. We
hebben hierbij heerlijk in het zonnetje
Erfurt
gezeten. Dinsdag zijn we met zijn allen,
behalve Jan en Grietje, met de trein naar Erfurt geweest. Dit is een leuke plaats om te bezoeken.
Terug op de camping is iedereen druk met het afbreken en opruimen, want morgen verplaatsen we
ons naar camping Am Waldsee te Paderborn. De temperatuur is hier wel een beetje hoger.
Vandaag hebben we ook de laatste jeu de boules wedstrijd, daarna gaat bijna iedereen op de fiets
Paderborn verkennen. Vrijdag is de laatste dag van deze reis. Tijdens de happy hour wordt de uitslag
van de jeu de boules wedstrijd bekend gemaakt en de prijzen uitgereikt.
Tijdens deze reis sloeg het
verkoudheidsvirus toe.
Algemeen recept:
Voetzolen goed inmasseren met Vaporub
(soort Dampo) daar over heen sokken en
dan naar bed. Maar de mannen vinden dit
geen goed idee, slapen met sokken. Maar
het heeft sommigen wel geholpen.
Na een heerlijk einddiner en een “dank je
wel” voor de reisleiding nemen we
afscheid van elkaar. Het was een fijne
reis.

Uitreiking prijzen jeu de boules wedstrijd

Dinie, Wim, Manny, Ben en Emiel bedankt namens
iedereen.
Ans de Rond en Ria Scholts

