
Openingstocht 1 april 2017 

Om kwart over negen serveert Liesbeth in haar huiskamer koffie/thee en heerlijke kruidkoek aan 

twaalf vrouwen. Als laatste lid van de groep is voor mij alles nieuw, zo ook de verrassende tuin in de 

Trompstraat, de korte excursie door dit mooie groen levert al meteen inspiratie. Na enige discussie 

over de juiste kledingkeuze gaan we op weg van Ede Noord door Oost, langs de nieuwbouw van het 

Kazerneterrein richting Heelsum om bij Heteren de brug te pakken. Daar haakt Tonie aan en via de 

Poort van Midden Gelderland fietsen we over de Weteringswal naar het idyllische Hemmen. Het 

tempo ligt blijkbaar aan de hoge kant want we zijn te vroeg op de koffieplek. Prima, want een 

bezoekje aan de Kasteeltuin aan de overkant is de moeite waard. Hoewel officieel pas op 1 mei open 

mogen we van de aanwezige vrijwilligers een blik werpen achter de tuinmuur waar qua groensoorten 

geen nee te koop is. Voordeel is nu dat de namen van de planten nog redelijk zichtbaar zijn.  

De koffie met gebak in Brasserie Heerlijkheid smaakt goed en terwijl we weer aanstalten maken 

komt het water met bakken naar beneden zodat we min of meer gedongen een tweede kop koffie 

moeten drinken☺.    

Met een lichte miezerregen stappen we weer op en steken de spoorlijn Geldermalsen-Nijmegen over 

richting Dodewaard. Onderweg passeren we een stoet oldtimers die net als wij de pech van het weer 

ervaren. 

Bij Opheusden nemen we de pont en terwijl ik me mentaal aan het voorbereiden ben op de klim van 

de Grebbeberg slaat de voorhoede rechtsaf richting het fietspad langs de Grift. Met de wind in de rug 

zit de vaart er lekker in maar opeens staan we stil voor een lekke band in de achterhoede. Samen 

met Aafke en Alette ben ik getuige van een sterk staaltje vrouwenkracht: Marjan legt in korte tijd 

vakkundig een nieuw binnenbandje in haar voorwiel. Na dit schouwspel ben ik voornemens me 

binnenkort op een cursus binnenband verwisselen te storten. 

Rond twee uur zijn we – vies en nat maar we krijgen allemaal een handdoek onder ons zitvlak - weer 

terug in de Trompstraat waar een heerlijke lunch voor ons klaar staat. Dat gaat er wel in!   

Dank je Liesbeth voor de voortreffelijke organisatie! 

Idwerd  


