
Van Winterswijk over Zwillbrocker Venn naar Eibergen.

Terug naar het Fietserpad-overzicht.
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23-8-2009.  Winterswijk – Eibergen, over Geesteren naar huis.
We nemen de tijd om de tent (nagenoeg) te drogen in de zon, die al vrij vlot
fel wordt.
We zien kool- en pimpelmezen en boomklevers  in het gras.
Tegen 9.30 vertrekken we dan linksom om ’t Hilgelo in de richting van Meddo.
Daar pikken we de route weer op en rijden naar het Zwillbrocker Venn net over
de Duitse grens. (10.00) Daar broeden elke zomer Chileense flamingo’s. We
bereiken een groot ven met een vogelspothutje en inderdaad aardig wat
watervogels (eenden, Canadese ganzen, Nijlganzen). Helaas houden de
flamingo’s half juli deze streek al voor gezien. Die zien we dus niet.

Veelkleurig Aziatisch lieveheersbeestje, Harmonia axyridis succinea.

Pad naar Meddo. Zwillbrocker Venn.



We passeren Zwillbrock (D) met een aparte barokke kerk rechts om 10.15.

Nijl- en Canadese ganzen, Zwillbrocker Venn.

De barokkerk in Zwillbrock (D).



Parallel aan de Ramsbeek (met een optocht van sportvissers) gaat het dan
naar “ons” eindpunt van het Fietserpad: Eibergen. Of eigenlijk tot aan de
Rekkense Binnenweg, waar we met behulp van de ANWB knooppunten onze
weg richting Geesteren bepalen.

Ramsbeek. Sportvissers aan de wandel.

Watertoren van Eibergen.



We gaan even op de thee bij Trienco en Ineke. Zo zien we onderweg ook
Geesteren zelf een keer.

Tegen twee uur aanvaarden we dan de weg naar huis. We nemen de trein in
Lochem van 14.37. We moeten in Zutphen, Arnhem èn Utrecht overstappen,
omdat er tussen Nijmegen en Oss werkzaamheden zijn.
Toch zijn we al weer om 17.15 in Eindhoven. Bij de tussenstations konden we
de fietsen nog met hulp van liften van het ene naar het andere perron doen.
In Eindhoven is daar nog steeds niet in voorzien. Ik help een oude Britse
vrouw, door haar loodzware roze koffer naar beneden te sjouwen. Dat was
haar niet gelukt.
Nog één keer op deze trip stappen we op de fiets en rijden naar Woldere
terug.

Geesteren.


