Korte impressie van een fietstocht naar Kevelaer
Vandaag op 3 mei 2015, vroeg in de morgen, klonk er in mijn anders zo rustige huis al een hoop
lawaai.
Na enig onderzoek bleek het de wekker te zijn. Dit apparaat had sinds mijn pensionering in 2013
geen functie meer gehad . Maar het werkte het nog steeds. Ik moest uit mijn bed .
Dit keer stond ik niet op om te gaan werken en geld te verdienen voor mijn vrouw en vier dochters.
Maar vandaag moest ik wel vroeg opstaan om naar Kevelaer te fietsen. Het was natuurlijk mijn eigen
keuze geweest om me op te geven. Maar dan ga ik er ook voor. Puur een plezierritje. Wat achteraf
ook best hard werken bleek te zijn. Maar een snelle blik door de gordijnen maakte alles goed. Het
was droog . Daar had ik na de voorspellingen al niet meer op durven hopen. Snel douchen. Klein
ontbijtje en op de fiets naar het Zonnehoekje in Gemert. Daar werd iedereen ontvangen door een
paar vriendelijke dames met koffie en kruidkoek. Er waren nog 9 mensen die samen met mij op weg
gingen naar Kevelaer. Een mooi groepje, goede spirit, mooi weer. Op weg dus maar. Het was
heerlijk fietsen .
Ad voorop, hij wist de weg. Er was door de
organisatie gekozen voor een heel mooie
route.
En ondanks mijn pijntjes (eerste keer op de
fiets dit jaar )was het onderweg toch genieten.
We kwamen dan ook met mooi weer in
Kevelaer aan. Het was heerlijk rusten op een
terrasje in de zon met koffie en appelkuche.
Velen van ons maakten van de gelegenheid
gebruik om een kaarsje te branden. Ieder met
zijn eigen reden.
Na wat rondgekeken te hebben in het mooie centrum en een paar religieuze monumenten bezocht
te hebben gingen, we op weg terug.
We hebben nog een mooie foto gemaakt bij een veld koolzaad. Dit deed ons meteen denken aan
Frankrijk met zijn oneindig gele vlaktes. Mooi dat iedereen een paar dezelfde herinneringen heeft.
Halfweg terug was het afgelopen met het mooie
weer. Het begon te regenen en de regenpakken
moesten uit de tassen. Hoewel minder plezierig
kon dit toch de pret niet drukken .
We hadden tenslotte al meer zon gekregen dan
verwacht. Ook de terugreis verliep voorspoedig. In
Gemert werden we weer ontvangen door de
dames. Dit keer met heerlijke warme soep en
stokbrood. Dit hadden we net nodig. Daarna nog
een klein stukje naar huis .
Het was een bijzonder mooie dag. Ik wil dan ook de
organisatie heel hartelijk danken. Ook iedereen die mee fietste bedankt . Wat mij het meest
getroffen heeft was de solidariteit onder weg voor de wat zwakkere fietsers waar ik er zeker een van
was. Samen uit samen thuis!! Iedereen heel hartelijk bedankt. Zeker voor herhaling vatbaar.
Henk Biemans.

Foto's van de tocht op: http://caminodenbosch.walker47.nl

