zondag 31 maart 2019

Inschrijving en vertrek:
Restaurant “Stad Parijs”, Rijksweg 6, 5125 HA in Hulten van 09.30-10.30u.
Lengte van de rit: 184km

In deze rit worden de provincies NoordBrabant, Zuid-Holland, Utrecht en
Gelderland aangedaan en is er weer een
mooie rit samengesteld, waarbij diverse
wateren, al dan niet per brug of pontje,
overgestoken zullen worden.

Vanuit Hulten wordt gestart om eerst eens
richting Zuid-Holland te gaan via De Moer
en Sprang Capelle naar de Bergsche Maas.
Daar zal het eerste pontje worden
genomen om daarna via Dussen, Almkerk
en Oudendijk een klein stukje de A27 te
moeten nemen om de Boven Merwede

droog over te kunnen steken. Zo zitten wij
intussen in Zuid-Holland om vanaf Gorkum
-en voor de luxe rijders onder ons
Gorinchem- (bekend van z’n martelaren)
richting Leerdam te gaan, waar de
glasfabrieken alom bekend zijn en hun
mooie glaswerk wereldwijd verspreiden.
De
richting
Culemborg
wordt
aangehouden en via de Goilberdingerdijk
komen we in de provincie Utrecht waar bij
Culemborg het pontje over de Lek wordt
genomen.

De rit gaat verder richting Wijk bij
Duurstede, waar een belangrijk scheepvaartknooppunt is, omdat daar de Lek en
het Amsterdam-Rijnkanaal elkaar kruisen,
dat te zien is aan het sluizencomplex dat
daar gepasseerd wordt.

Omdat de helft van de rit er opzit, zou je
voor de lunch een eetgelegenheid in Wijk
bij Duurstede kunnen opzoeken. In de
buurt van de Korenmolen zijn er diverse
restaurants e.d. te vinden.
Na de lunch vervolgen wij de rit door
wederom per pont over de Nederrijn te
gaan en dan via Rijswijk en de Prinses
Marijkesluisbrug weer de richting van
Geldermalsen in Gelderland op te zoeken.
Daarbij wordt het plaatsje Buren
gepasseerd en dit is verwant aan onze
Koninklijke familie, die deze naam gebruikt
als zij incognito zijn. Zoals de deelname van
een lang geleden Elfstedentocht door
Z.K.H. de heer Alex van Buren van Oranje
Nassau.
Vanaf Geldermalsen wordt de Linge
gevolgd en via Beesd gaat de rit
binnendoor naar het pontje van Brakel.
Na Poederoijensehoek komen we weer in
het Brabantse land.
Langs een stukje van de Afgedamde Maas
gaat het vervolgens richting Genderen en
steken we via de N267 de Bergsche Maas
over om vervolgens door het mooie
Heusden te rijden. Via Nieuwkuijk,
Helvoirt en Udenhout arriveren we bij ons
eindpunt: Best Western hotel “de Druiventros”, Bosscheweg 11, Berkel-Enschot.
Een mooie dag en rit toegewenst.
Henk Dankers/Toercommissaris Zuid-West
tel.: 06 - 559 75 304.

