Tholen

door Luuk - 26 augustus 2021

Het heeft dit jaar even geduurd voordat het seizoen van de SkyRiders kon beginnen.
Lang hebben de corona regels verhinderd dat we in groepsverband konden
rijden. Lang was de maximale groepsgrootte twee eniets later vier personen. Dat is toch echt te weinig om te
kunnen rijden met de Skyriders.
Diverse leden stonden echter wel op
scherp en hadden al een route uitgezet. Jan had zich ook al vroegtijdig
aangemeld en het vertrekpunt was,
niet geheel onverwacht, het mooie
Tholen.

Op 27 juli werd deze rit gereden, over
een route door Tholen en het Westlijk
deel van Noord Brabant.
In de week voor 27 juli werd bekend
Jachthaven Tholen vanuit Hotel Tholen
gemaakt dat de Haringvlietbrug gedeeltelijk afgesloten zou worden,
maar dat bericht werd gelukkig weer ingetrokken. We konden dus ongehinderd naar
Tholen afreizen. Tijdens deze rit kon je zo af en toe de zee ruiken en dat geeft bij
mij altijd een vakantie gevoel.
In Tholen werd verzameld bij hotel Tholen/ restaurant Juna. Jan had al het advies
gegeven om te parkeren in de vakken langs de haven en ook de jachthaven draagt
weer bij aan het vakantiegevoel.
Na het aanmeren nog even de dijk over en plaats nemen op het uitstekende terras
van restaurant Juna, voor de koffie met appelgebak. De keuze was natuurlijk met of
zonder slagroom.
Na de koffie werd het tijd om motoren
te starten en ruim voor 10:30 u gingen de trossen los en verlieten we de
jachthaven.
We begonnen met een rit door de
stad Tholen, waarna de landerijen van
het eiland Tholen werden opgezocht.
Jan had weer een schitterenden weggetje gevonden en bij de Gorishoekse
dijk kon de Oosterschelde worden bewonderd.
Verder ging het langs Schelpenisse
door mooie landerijen over landweggetjes en dijkjes richting Noord Brabant. Via de brug over de ScheldeRijn verbinding werd Tholen verlaten
Restaurant Thuis in Dinteloord
en gingen we op weg naar restaurant
Thuis in Dinteloord. Hier werd de uitgebreide lunchkaart bestudeerd en dat bood
veel mogelijkheden voor een heerlijke lunch. Altijd knap dat dit soort restaurants gevonden kunnen worden, maar Jan kende het vermoedelijk al.

Dan vanuit Dinteloord naar de jachthaven en dan verder door mooie landerijen. Een
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stukje langs de rivier de Dintel naar het dorp Standdaarbuiten. Dan weer langs de
Dintel naar Oud Gastel om daarna verder westwaarts te rijden via prachtige landelijke weggetjes; daarbij werden Roosedaal en Bergen op Zoom handig ontweken.
Via de brug over de
Schelde-Rijn verbinding werd Tholen
weer bereikt en werd
de motor wederom
afgemeerd in de
jachthaven voor een
tweede bezoek aan
hotel Tholen/ restaurant Juna, het eindpunt van deze rit. Jan
had er weer een echt
feestje van gemaakt.
Bedankt Jan!

Restaurant Juna/ Hotel Tholen

Zelf heb ik nog overnacht in hotel Tholen en kon de motor naast het terras worden
neergezet. Fantastisch en heerlijk gegeten met Jan. De volgende dag via Retranchement (Zeeuws Vlaanderen) naar huis. Genoeg kilometers gemaakt dus.
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