Regiobijeenkomst Bollenstreek Rijnland

9 oktober 2021

De regiobijeenkomst
wordt gehouden in De
Duinpan in De Zilk op 9
oktober 2021. Willem
de Jong memoreert dat
het gelukkig weer kan
na alle coronaperikelen.
Na een kopje koffie
met wat lekkers staan
we op voor een
wandeling van vijf kwartier in de Waterleidingduinen. We zijn met een groep van
ongeveer dertig mensen en wandelen met prachtig weer door een steppe achtige omgeving met herten in de verte. Het burlen staat binnenkort te
gebeuren.

Na de wandeling
begint de
Pelgrimsparade,
waarbij de
wandelervaringen
kunnen worden
gedeeld.
Robert Hagedoorn
laat weten dat hij
door een ernstige
ziekte is verhinderd
verder deel te nemen en beschouwt dit samen met zijn vrouw Rita als zijn
afscheid van de groep.
Bert Roebert deelt met ons zijn fietsactiviteiten naar Duitsland tot aan
Garmisch Partenkirchen in drie verschillende trajecten en laat ons weten dat
hij dat op een slimme wijze heeft georganiseerd. Vanuit een basisplaats steeds
een stuk heen en terug gefietst in twee verschillende richtingen, waarbij je dan
vier dagen omvat, die voor hem ook de noodzakelijke rust inbouwen van een
vaste verblijfplaats. En dat dan drie keer en nota bene in corona-tijd met de
opmerkelijke omstandigheid dat hem geen strobreed in de weg wordt gelegd.

Willem de Jong vertelt over de Limesroute van Katwijk aan Zee naar Berg en
Dal die hij met een groep van 4 mensen voor en in Coronatijd heeft gelopen en
een mooi dichtbij-alternatief was voor een camino-gevoel.
Helmi van Ginneken laat weten dat er op de jaarvergadering van het
Genootschap een voordracht zal worden geplaatst om aan Clemens Sweerman,
schrijver van de alom bekende fietsrouteboekjes, postuum een eretitel toe te
kennen. Het stemgedrag in die vergadering zal bepalend zijn voor een dergelijke
toekenning. Wellicht dat er hier al vele mensen zijn die dit kunnen steunen
Aad van Houten laat weten dat, nu we dit jaar weer zijn begonnen met de
maandelijkse wandeling, op de site van het Genootschap onder de Regio
Bollenstreek Rijnland er verslagen terug te lezen zijn met foto’s van de
wandelingen van de afgelopen
maanden, en met als
bijzonderheid de wandeling in
Den Haag, die voorafgegaan
werd door een anderhalf uur
durende boottocht en ons een
heel ander perspectief van
Den Haag zou bieden, dan we
gewend zijn.
Met het traditionele Café Saint Jacques werd deze regiovergadering beëindigd
in een gezellige nazit.

