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22-8-2009. Van Bijland (Millingen) naar Winterswijk.
Tineke is er al om goed 7 uur uit. De tent is van de regen en dauw van
de laatste nacht zeiknat. Ondanks dat de hemel strak blauw is, heeft de
zon zo vroeg niet kracht genoeg om rap te drogen. Daarom pakken we
de tent nat in en stappen om 9 uur op.
Via de Rijnkades langs Tolkamer en Spijk gaat het oostwaarts.
In Tolkamer is er zelfs nog een in bedrijf zijnde scheepswerf.
Verder waren hier de nodige steenfabrieken. We zoeken een tijdlang
tevergeefs naar een cache bij een hijskraantje en een beeldje van een
steenbakker. (9.35)

Rij bij Bijland. Haven bij Tolkamer.

Wilde cichorei, Cichorium intybus.
Steenbakker.



Net na Spijk gaat het steil bergop over de
Nederlands-Duitse grens en even door Duitsland.
Bij een bankje vinden we een magnetische
minicache. Hèhè toch weer eens iets. Hoog
boven op een heuvelrug is bos en een kerk te
zien. 10.00.
Verderop opnieuw bergop (Kuckuckdahl). Bij de
Rietbroekkruising hebben we even buurt met een
Duitse wildkampeerder, die de weg kwijt is. We
helpen hem weer op pad naar Emmerich.
10.55 komen we door de achterdeur in het
kasteel van 's Heerenberg. Een mooi en heel
groot kasteel, waar net een kunstmarkt bezig is.

Hoch Elten.
Huizen net voor ‘s Heerenberg.

Huis Bergh, ‘s Heerenberg.



We missen een afslag naar Azewijn en rijden daardoor om via Zeddam en
Vinkwijk. Opnieuw over smalle wegen en paden naar Gendringen, waar we
wat te eten en te drinken halen bij de BP.

Huis Bergh, ‘s Heerenberg. Tent alsnog drogen langs de weg naar Zeddam.



Om 12.45 hebben we de lunch op een
picknickset langs de weg naar Zeddam.
Tevens maken we van de weer warme zon
gebruik om de tent alsnog te drogen.

14.05 passeren we een simpel
vredesmonumentje. We rijden enkele keren
over de Keizersbeek. Een door algen
dichtgegroeid water, dat daardoor er niet
bepaald keizerlijk uit ziet.
Om 14.40 pikken we in Aalten een cache op
bij de watermolen (zo'n 600 m buiten de
route).
15.05 steken we de Schaarsbeek bij
Bredevoort over.

Vredesmonument. Watertoren, Aalten.
Schaarsbeek.



In Bredevoort wemelt het van de
2e-handsboekenwinkels. We vinden
een leuk terras met afrikaanse
muziek. Tevens mag daar de
camera opgeladen worden, zodat
we wat foto's betreft ook door
kunnen. Voor een cache kijken we
in de stalletjes en een schuurtje
met •1 boeken bij  het winkeltje
van AV Jeroen-35. Daar is echter
geen zoeken aan, zodat we ook
daar onverrichter zake weg gaan.

Bredevoort.



Boekendorp Bredevoort.



Ik heb vandaag genoeg gefietst en we besluiten uiteindelijk door te rijden naar
Winterswijk om daar een camping te zoeken. 17.00 komen we daar aan na de
gerichte weg genomen te hebben. Op het centrale plein is net de markt
afgelopen. Wagens halen de resterende handel weer op, mensen zijn aan het
inpakken. Op goed geluk crossen we enige straten door op zoek naar een
camping. 2 keer navraag doen brengt ons in de juiste richting (noorden). De
gelegenheid is als camping 2 jaar geleden opgehouden (Nieuw Besuinkweg).
Het is nu een mooi gelegen drinkgeklegenheid. Maar de baas wijst ons naar 2
campings vlakbij aan ‘t Hilgelo, een groot meer.
Daar bij no 1 worden we ontvangen met een glaasje dubbelfris. Voor •14,50
krijgen we een heel ruime plek op een aardige camping.

Bredevoort.

Winterswijk. ‘t Hilgelo.



Als de tent is opgezet kuieren we naar de andere kant van het meer naar
een molen-annex uitspanning. Een heel aardig meer met een lang
zwemstrand. 18.50 nemen we daar te eten en te drinken. Ik een
zigeunerschnitzel, Tineke een kaas-champignonpannekoek. Dat smaakt
goed.
Om half acht lopen we weer terug naar de camping. Daar lezen en
schrijven we nog wat tot de kou toeslaat en we de douches opzoeken.

Sevinkmolen, ‘t Hilgelo.


