
Fietsdag         9-9-2021 

Al was ik er jammer genoeg niet bij 

Fenna schreef het op voor mij 

Dus toch een verslag 

Er waren 18 dames die dag 

’t was half 10 dat men aan de tocht begon 

Strakblauwe lucht en stralende zon 

Een paar dames waren bij de Veenkade aangesloten en de groep was compleet 

Waarna men richting Muntendam reed 

Langs Schaive Klap naar Zuidbroek naar Botjes Zandgat 

Waar men de koffiepauze had 

Ook kon je hier naar de W.C. 

Maar aan pootje baden deed niemand mee 

Na deze stop 

Zaten de eerste 13 km er al op 

Via Sappemeersterweg, Veenhuizerweg werd de tocht voort gezet 

Links Slochterbos en Freylemaborg ook hier was een toilet 

Langs het beeld van ter Laan 

Die veel voor het Groninger woordenboek heeft gedaan 

Het pannenkoekschip in de haven werd niet bezocht 

Maar door enkele dames werd bij de viskraam een haring gekocht 

Bij km punt 87 naar rechts gegaan 

Daar zagen ze een grote Picknick tafel staan 

Mooi in de schaduw; een heerlijk plekje 

Voor de lunch een ideaal stekje 

’t was daar een gebied met water 

Vandaar veel vogels met hun gesnater 

Ook lepelaars komen daar voor 

Maar na de lunch moesten ze toch echt weer door 

Een dame die een beetje uit de koers geraakt was 

Daalde neer in het gras 

Gelukkig alles oké 

Dus dat viel mee 

’t Roege Wold ; een heel mooi gebied 

Na allerlei punten kwam Woudbloem in ’t verschiet 

Ook zagen we een knuppelpad 

Waar die  zijn naam aan te danken had ? 

Ook daar nog even een stop 

Iedereen zocht de schaduw op 

’t was toch wel warm , dat mag gezegd 

Er was inmiddels 38 km afgelegd 

Dan werden de fietsen weer ter hand genomen 

Even oversteken om op het fietspad te komen 



Eentje redde dat zelf niet op ’t nippertje 

Ze maakte dus een slippertje 

’t liep goed af; natuurlijk wel schrikken 

En brandnetels kunnen gemeen prikken 

Verder maar weer met de hele stoet 

Iedereen had goede moed 

Dan leidde de tocht naar dorpshuis ’t Mainscheer 

Hier streek men voor de thee neer 

Daar zagen we een kleed aan de wand 

Gemaakt door Vrouwen van Nu met vlijtige hand 

’t was goed toeven bij deze stop 

De dag en ook de tocht schoot al aardig op 

Nu onder de A7 door gegaan 

De Slochterstraat en op Borgercompagnie aan 

Langs Wolthuis zijn museumwerf gekomen 

En werd de weg richting golfbaan genomen 

Dan altijd weer de vraag 

Waar eten we vandaag ? 

Maar het was allemaal goed ingericht 

Het was afgesproken bij Parkzicht 

Ieder heeft naar eigen keuze wat uitgezocht 

Het was tevens het einde van de tocht 

Heel wat kilometers waren er verslonden 

Ieder heeft het een mooie dag gevonden 

Dus Mina en Gerda hartelijk dank daarvoor 

Hopelijk gaat het volgend jaar ook weer door. 
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