Opstapplaats FopSmitboot bij het Middenveer …
Piet had een navigatiesysteem nodig om op z’n bestemming te
komen. Een kleine eeuw geleden was dit simpeler. Bus en de
trein brachten je overal naar toe. Met de boot was ’t helemaal
gemakkelijk. Je stapte op bij ’t Bovenveer op de ‘Kaoi’, bij ’t
Middenveer of op Baanhoek bij ’t Benedenveer. De kapitein liet
wel weten of je van boord moest! De beste Tom Tom die er was!
Wandelvekansie Lissendorf
't Is weer vekansietijd en dan mò ’k ommiddellijk denke aan de
uitnôôdiginge die ik de afgelôôpe jaere hè gekrege van een
voormaolig collegao om is bij hullie te komme wandele. Ze gaon
aalle jaere wandele in aanderande mooie, bosrijke plaetsies in
Duitsland. Dut jaer was 't Lissendorf geworre. M'n vrouw en ikke
wisse gêênêêns waer dà plaetsie lag, en daerom mor bij en
mederren hullepmiddel te raeje gegaon. Op onze tablet mè
Google Earth gezocht waer 't lag. Dà was in d’n Aaifel. 't Bleek 'r
een prachtige, heuvelachtige omgeving te weze mè veul klaaine
durrepies
in
de
naeste
omgeving
en
verschaaijene
wandelpaojchies. 't Lekend ons een aareg mooi wandelgebied en
daerom maokte me graeg van d’n uitnôôdiging gebruik.

Viao Google Maps gekeke naer d’n afstand en dà viel aareg
mee.’t Was mor 300 km en viao de snelle route mor ongeveer 3
uurties rije. Nou rije wij nie graeg over oto(snel)wege, mor kieze
me alleevel een touristische route. Ik daerom op 't
otonavigaosiesysteem và m'n oto gezocht naer Lissendorf. Nou,
dà was gêên perbleem, mor 't adres kon die nie vinge. 't Bleek
dà de kaort và m’n ‘TomTom’ was verouwerd en dan mò je die
vernieuwe. Dat hiet hede ten daege upgrade. Dà bleek voor mijn
systeem duurder te weze as een nieuwe routeplanner. Daerom
een Garmin gekocht. Dan blijk dà je kennis tegewoordig aareg
gaauw verouwert en dà je op mijn leeftijd een nieuw systeem nò
nie zô gaauw deur het. Voor de jeugd een fluitjie van een cent,
mor voor ons nog een zwaere opgaove. Afijn, d’n aanhouwer wint
en dus een aerdige route gevonge.
We wiere deur België gestuurd. Dan zie je daer toch dat de
binnewege daer nie zô goed zijn onderhouwe en je blij mò weze
mè je 'Garmin', want de bewegwijzering laet ok nog wel is te
wense over. 't Was wel een mooie route en dà maok veul goed.
Toeristisch rije hou overiges wel in dà je d'r viereneenhalf uur
over doet. In Lissendorf aagekomme, bleek 't daer uitstekend
zonnig wandelweer te weze en we hebben dan ook aalle daege
een prachtige wandeling kanne maoke. De Duitse 'Kuchen'
smaoke ook uitstekend,
trewaail 't bier d'r nae een
wandelingchie ok aareg goed in gaot. Veul te zien is t'r nie, of je
mò weer in d’n oto stappe en dà deeje we nie, mor geniete van
de stilte en de netuur des te meer. Trug reeje me weer over een
aandere weg. Nou gonge me deur Duitsland. Ok die rit is mooi,
mor de verschrikkelijk veul wisselende toegestaone snelheeje
vinge we nie zô fijn. Voor de lezers die van rust en mooie netuur
houwe, kan 'k d’n Aaifel van harte aanbevele!
Piet van Grietjies

