DC-10 Sky Riders - 2015

Meet&Greet 2 - rondje Lemerlerberg
door Evert - 17 februari 2015

Niets is veranderlijker dan een vrouw, is een kleine waarheid. Niets is veranderlijker dan het weer
is een grote waarheid!
Dat bleek ook tijdens de februari
M&Gr. Enkele dagen vooraf gaven
alle betrouwbare weerkanalen aan
dat het zonnige dag zou worden,
met temperaturen rond de 8 graden.
Dus dacht een tiental trouwe Skyriders we gaan gezellig vanuit Ermelo
een toertje maken.

Nou lukte dat best maar niet onder
een stralende zon en diepblauwe
lucht. Het was die dag mottig zoals
het op de Veluwe heet. Een grauwe
sluier die maar niet weg wilde. Ja
aan het einde van de rit aan de
boorden van het Veluwemeer.
Daar was ie dan de zon!

M&G 2 - vertrek uit Ermelo

Maar goed niet getreurd. Na de koffie + appeltaart besteeg het tiental +
een dappere dame Coky de gemotoriseerde rossen, om door de mistige
en dampende bossen richting de IJssel te toeren. Ook de dorpjes Elspeet en Vierhouten lagen er treurig
bij. Even voorbij Oene (waar de beste wildslager van de Veluwe huist)
werd de IJssel bereikt. De veerbazin
bij Wijhe deed niet moeilijk om via
een vriendenprijsje ons over te zetten.

M&G2 - uiteraard weer met een pont, dit keer over de IJssel

Door het mistige Salland werd via
kasseien met af en toe een laag vette boerenstront koers gezet naar Dalfsen.
In de Stationsrestauratie werden de gebakken eieren en andere lekkernijen genuttigd.
Met volle buiken op naar Zwolle, alwaar Coky afhaakte om haar moederlijke plichten te vervullen,
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ging het richting de Zalkerdijk. Wat een geweldig stukje stuurasfalt daar. Door Elburg en de polder eindigde de rit bij de Hardersluis.
Dapperen dank voor jullie aanwezigheid!
Op naar de volgende rit!

M&G2 - lunch op de station van Dalfsen
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