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Zicht vanaf de brug naar Gennep.

21-8-2009. Van Oeffelt naar Millingen a/d Rijn.
Tineke heeft aan de hete dag van gisteren hoofdpijn overgehouden. Daardoor
zijn we (na een pilletje) pas tegen elven op pad. Dus toch maar door vanaf
296 km.
De regen vannacht had trouwens nauwelijks natte zaken opgeleverd, ook de
tent was weer nagenoeg droog.
Om 11.05 rijden we de brug naar Gennep op.
Bij stoomloc van het Duits lijntje (dat ook Boxtel aandeed) vinden we een
cache.11.10.

Gennep.



In Gennep's centrum gaan we
langs een drogist.

Om half twaalf steken we bij de
Genneper Molen de Niers over en
blijven een tijd parallel aan die
rivier veelal over zandpaden rijden.
11.40 straat oversteken bij tuin
met 3 struisvogels.

Gennep.

Niers. Struisvogels!



Tevergeefs cache bij de Bovenste Plasmolen in Heikant bij Middelaar. Een
gebied trouwens om te onthouden: een schitterend wandelgebied. De steile
paden ronden de St. Jans- en Kiekberg kosten ons heel wat puf.

Niers.

Molenplas, Heikant-Middelaar. St. Jansberg..



Pauze aan de weg naar Groesbeek voor we parallel aan een spoorbaan door
mooie bossen naar Nijmegen rijden. Daar wijken we van de route af om
boodschappen bij COOP te kunnen doen.

14.25 uitzicht vanaf terras boven de Waalkade op de Groenlanden bij het
plaatsje Ooij ten oosten van de stad. Bij dat uitzicht zou een cache moeten
liggen. Zou moeten is nog niet gevonden.
Via een trap gaan we naar beneden naar de Ooyse Dijk.

Uitspanning bij Groesbeek. Pad langs Malden af naar Nijmegen.

Ooyse Schependom vanaf de Gelderse Poort.



Seniorenbankjes op de Gelderse Poort.



14.50 Hollandsch-Duitsch Gemaal in
het begin van die polders.

We rijden over slingerende dijkjes
door prachtige natuur.

Brug over ‘t Meertje, Nijmegen.

Oude Waal. De ooiploders ten oosten van Nijmegen.



15.10 zigzaggend tussen de kakkende paarden door over een pad, dat een
uitzichttorentje passeert.

Zicht vanaf het uitzichttorentje.

Groenlanden.



Konikpaarden. Konikpaarden zouden schuw moeten zijn!

Boerderijen bij Ooij.



15.20 komen we in Ooij.

Opnieuw zoeken we tevergeefs een cache, nu bij een brievenbus bij de tot
landhuis omgebouwde voormalige hervormde kerk. 15.30.

Over dijken richting Kekerdom (het enige dorp in Nederland met een kerk buiten
de dijk). Onderweg pauze boven de wetlands van de Kaliwaal, waar veel vogels
te zien zijn. (16.10)

Na Kekerdom 16.20 over zeer slechte zandpaden langs de Millinger theetuinen
naar Millingen dorp. 16.40 zandstrand aan de Waal met een stierke dat begint
zand weg te trappen met de linker voorpoot. Dus maar niet te lang blijven hier.

Cache?.

Kaliwaal.



De buiten dijkse kerk van Kekerdom. De Galloway stier.

De stranden van de Millinger Waard.



We hebben net het uurveer van 17.00 in Millingen.
5 minuten later zijn we aan de overkant.

Het voet- fietsveer van Millingen naar Bijland.



Even later komen we op de camping voor vannacht. Een veld met alleen Duitse
caravans. Diverse van die caravans zijn bewoond door Duitse gastarbeiders, die
in het weekeinde naar huis zijn.

We hebben er trouwens al weer 351 km op zitten.

Tegen negen uur na een lichte bui lopen we nog eens over de zeer grote camp-
ing, waar alléén máár Duitsers staan. Dit is haast een vakantiestad met
honderden caravans en huisjes. Direct aan het water kan men niet staan. Wat
er hier zo aantrekkelijk is, blijft voor ons de vraag.

Er blijkt naast een bar-restaurant ook een winkeltje en een snackbarretje te
zijn.

De Waal bij Millingen.

Het voet- fietsveer van Millingen naar Bijland.



Engelse alant, Inula britannica.


