Cykeltur til Waalre 2017.
Fra mandag d. 31.07.2017 til torsdag d. 10.08.2017 deltog 7 cyklister og 2 hjælpere fra Team Ishøj Café 60+
Cycling i en cykeltur til Ishøj kommunes venskabsby Waalre i Holland.
Ishøj Kommune havde velvilligt stillet en kassevogn til rådighed for turen og havde også ydet støtte til
deltagernes cykeltøj. Med kassevognen kunne deltagernes bagage, cykelgrej mm fragtes fra sted til sted,
ligesom cyklisterne hele tiden kunne være i nær kontakt med bilen, hvis der skulle opstå cykelmæssige
problemer. Heldigvis blev vi forskånet for egentlige ulykker. 3 punkteringer og en knækket eger var de
eneste uheld, vi havde!
Bilen med dens 2 hjælpere var ikke mindst også i brug ved vore pauser, såvel de korte som de længere
frokostpauser og kaffepauser.
Efter fælles morgenmad med en række andre medlemmer fra cykelklubben blev vi d. 31.08. kl. 08:00 sendt
af sted fra Strandvangen 54. Cykelturen blev kørt på 8 dage og der blev tilbagelagt i alt 1.124 cykel
kilometer.
Vi gennemlevede mange forskellige vejr-situationer, lige fra varmt og strålende solskin til et kvarters
piskende regn og næsten alt derimellem. Vinden var nogle dage ret kraftig, oppe på 8 – 10 sekundmeter, og
selvfølgelig langt det meste af tiden havde vi en vestlig vind, dvs. direkte modvind eller vinden ind skråt
forfra. På trods heraf kom vi alle godt igennem såvel de enkelte dagsture som den samlede tur.
Undervejs hyggede vi os, spiste og overnattede på gode hoteller fordelt med omkring 130 - 170 kilometers
afstand.
Vi passerede mange skønne steder, kunne nyde naturen fra cyklerne, ja nogle gange stoppede vi endda helt
op for at få tid til at nyde udsigten (og tage billeder). Det cykelmæssige højdepunkt var dog nok passagen af
og udsigten fra dæmningen ved IJsselmeer. Her oplevede vi også, at slusen gik op, og 3-mastede skonnerter
sejlede igennem.
Mandag d. 7. august blev vi, efter en uges cykling, modtaget på en restaurant i Esbeek (ca 30 km fra
Waalre) af 10 – 15 cyklister fra cykelklubben LF Fietsclub. Her fik vi fælles frokost, og her blev grunden lagt
til de hyggelige dage i Waalre. Efterfølgende cyklede vi sammen til vort hotel i Waalre (helt nybygget hotel
stillet til rådighed for os via Waalre Kommune), hvor vi blev officielt modtaget af såvel kommune som hotel.
Tirsdag stod i Waalre Kommunes tegn: Om formiddagen blev vi kørt rundt i hestevogn i et par timer, og nød
den flotte grønne natur omkring Waalre. Efter frokost var vi på besøg på et ’pilgrimshotel’, beliggende på
pilgrimsruten til Santiago de Compostela i Spanien. Efterfølgende var vi inde i en kirke vistnok stammende
helt tilbage fra det 12. århundrede, kaldet Oude Sint-Willibrorduskerk. Her fik vi en historisk gennemgang,
var oppe at se tårnuret og orglet, ja nogle fik endda mulighed for at spille på orglet. Den største oplevelse
her var dog nok at høre vor nationalsang ’Der er et yndigt land’ spillet på kirkens orgel af den lokale
organist. Her stod vi udenfor og måtte helt naturligt synge med (efter bedste evne).
Om aftenen var vi til middag i privaten hos Christine Eeken, en af kommunens folkevalgte ledere. Ud over
os deltog 5 – 6 politikere/ansatte fra Waalre Kommune. Vi følte os næsten som én stor familie, helt
fantastisk.
Onsdag stod i cykelklubben LF Fietsclub’s tegn. Vi blev hentet ved hotellet kl. 09:00 af ca. 15 lokale cyklister.
Vi cyklede i alt knap 45 km rundt i og omkring Eindhoven, med en del fortælle-stop undervejs, og naturligvis

frokost. Vi kom også ud til byen Nuenen, hvor maleren Van Gogh levede (og malede) et par år (fra 1883 til
1885). Hele området omkring Nuenen er gennemsyret med fortællinger om de forskellige skønne steder
han levede og malede. Naturligvis var vi også inde på det lokale museum, også et skønt sted.
Vi fik lige en times tid til at skifte tøj, så videre til BBB med LF Fietsclub på en rigtig hyggelig restaurant
nogle få km fra vort hotel. Vejret var så godt, at vi kunne sidde udenfor og spise og nyde samværet med
den yderst gæstfrie cykelklubs medlemmer og deres bedre halvdele. Også en rigtig dejlig aften.
Torsdag morgen kl. 08:00 præcis kørte vore fantastiske hjælpere Poul Erik og Jan hjemad med cykler og
bagage. Vi andre skulle først flyve 19:35 fra Eindhoven Lufthavn, så efter at have hygget os på hotellet tog
vi på DAF museum i Eindhoven. Sjovt og interessant at gense DAF-bilerne fra dengang vi var unge, krydret
med nyere modeller.
Ved ankomsten til Kastrup Lufthavn blev vi modtaget med flag, kys og kram mm af vore dejlige koner.
En rigtig dejlig og oplevelsesrig tur var forbi.

