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Albertje Kretiek Himself

23
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Hallo kijkers naar deze blog,
Ik ben vandaag eens overgestapt van mijn eigenste blogske Albertje Kretiek
Himself naar dit bloggedeelte om ook mijn belevenissen hier op te penne.
Voor degene die mij nog niet kenne zal ik me in het kort effekens voorstellen.
Mijn naam is Albertje Kretiek geboren in de buurt van rotjeknor een aantal
jaartjes terug. Nou ben ik een zo nu en dan schrijver met pensioen, vele jaren
schreef ik een column in sportblaadjes en een kerkeblad, tjaa je mot toch wat
hé. Nu in ruste schrijf ik intensief tijdens de tripjes die ik maak met mijnes
knappe eega et boze oog. Voor de rest ben ik een zeer positief ingesteld figuur
dat heus wel eens mopper als ik niet mag bankhangen dus kijk maar wat er
gaat gebeuren tijdens de reis over 5 dagen. We gaan met een groepje deze
keer en gelukkig met drie campers anders most ikkus een paar keer per dag
op de pot wachtte als ikkus een bruine beer wil laten loslaten. In voorgaande
columns heb ik de toiletten van de amerikaantje (voortaan kaantjes
genoemd ) uitvoerig beschreven toch wil ik je een klein gedeelte niet
onthouden.
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De kaantjes hebben een ander systeem als wij nuchtere ollanders om de pot te
gebruiken hier laten we de bruine beer in de pot vallen waardoor stank en
spetters de pot en omgeving bevuilen. De kaantjes houden de pot vol water,
tot aan de rand zodat de beer spontaan zijn zwembroekje aantrekt in het
water floept,gelijk onder water duikt en zijn zweet geur meeneemt naar de
diepte. Na een druk op het spoelmeganisnme verdwijnt de beer naar, ja wist
ik het maar of laat ik maar de eeuwige jachtvelden noemen. Nou niet gelijk
zeggen hallo Albertje op die berichtgeving zitten wij niet te wachten enne daar
mot ik jullie gelijk ingeven maar als je met drie stellen op pad gaat moet je alle
dingen die je waarneemt eerlijk aan de lezers doorgeven toch?
Nee, ik ga niet over de zorgezaamheid van onze janneman schrijven, ook niet
over het gesnurk van Ton en zelfs niet over wat de vrouwen tegen elkaar
vertellen als ze weer eens zitten te roddelen over die en gene. Nee ikkus zal nu
belove dat ik een eerlijk columnetje schrijf over de dagelijkse beslommeringen
in de joe naait et steeds van Amerika. Woensdagmorgen 29 september
vertrekken we uit Amsterdam voor een rondvlucht boven Londen, mocht de
chauffeur van de plain tijd hebben mag hij landen op het plainstation waarna
wij de plain to de steets kunnen nemen. De sjoetkeessies worden binnenkort
gepakt de strings op kleur gesorteerd en mijn haarkrultang op 110 volt
ingepakt. Op dinsdagavond komen Jan en Anita hier slapen omdat ze anders
de hele nacht nodig hebben om bij de plain te komen Ton en Ria gaan op
eigen gelegenheid en zullen zoals gewoonlijk een ietsiepietsie te laat komen
maar niet getreurt wij gaan gewoon dan weg hahahah
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Dus mocht je tijd hebben om de column te lezen nodig ikkus je van harte uit
de Garoetjes Albertje

Ik neem mee

26
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Vandaag zondag 26 september is de dag dat ik mijnes kofferke ga pakken
met de spullekes die ik denk nodig te hebben onder toezicht van mijnes eega
haarself. Dat ik gecontroleerd moet worden bij het inpakken komt uit de reis
van ons die we in 2007 maakte naar de joe naait et steeds. Wij hadden wat
mooie zomerkleding gekocht enkele weken voor ons vertrek. Hendige Mo had
deze in de reiskoffer gedaan bij de spullen die we voor onze vrienden zouden
meenemen met het idee wat er in zit haald die mopperkont er niet meer uit.
Aldus geschiede de broekjes bleven heel en schoon en tijdens de officele inpak
sessie mocht ik mijn wensen pakket aan kleding samenstellen. Toen we klaar
waren en de sjoetkeesies wilde sluiten bedacht ik zonder mijn schat te
raadplegen dat ik broeken vergeten was en om mijn heilige
schijnheiligheid op te houden deed ik gauw broekjes in de sjoetkees. Je zal
maar in de states lopen met 1 broek terwijl mijnes maat niet hendig is
ondanks alle dikke kaantjes ten spijt geen passend broekie te kunne kopen. Ik
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had werkelijk en met de hand op mijn portomonee niet meer in mijn
geheugen dat er al broekkies waren ingepakt.

Zoals gebruikelijk tijdens onze verblijven buitenshuis loop ik regelmatig te
mauwe bij chefinpak dat ik eigenlijk dat shirtje of broekie best had kunnen
meenemen. Ook deze keer liep ik tegen haar te griepen dat ik graag mijn
sportbroekje had meegenomen niet om te sporten maar door het vele eten
daar begon de regulieren broek wat krapper te ziten bij de buikstreek
waardoor ik bij elke buiging een luchtige wind verplaatste aan de achterzijde
van mijn broekje. Chef zie niets en keek mij aan met een neerbuigende blik
van dan had je hem maar moeten meenemen. Tjaa daar zat wat in en had al
spijt dat ik zelf het grote deel van mijn sjoetkees niet had ingepakt, een man
kan toch geen twee dingen tegelijk toch? Als we gaan pakken hups Mo rond
mij heene als een dartelende vlinder met in haar knuistjes haar spullen die
mee moeten. En bij alles wat ik mee wil nemen roep dat gebruik je niet, dat
draag je niet. Dus ga ik vol verwachting zo na de koffie met haar naar boven
nee niet voor de hobby maar voor het pakken van de kees. O ja de cloe van het
pakken van 2006 was dat ik op mijne kop kreeg dat ik bijelkaar 16 broeken
had meegenomen de nieuwe broekies en daarbij de stappel zelf snel ingepakte
broekies. De angst om zonder broekies te zitten, terwijl ons Mo zeker om de
drie dagen wast en nu elke keer als we pakken hetzelfde weer naar mijn kupke
gegooid krijgt “hoeveel broekies kan jij tegelijk aan?” Vorige keer had je er 16
bij je zegt ze kwetsend en je sportbroekie was je vergeten hahahaahah
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Dus nu ga ik serieus pakken een broekie voor de kou en een broekie voor de
hitte en voor de rest heel weinig want Sjauwe met sjoetkeesies is niet mijn
sterkste kant.
Luitjes tot de volgende ronde en de garoetjes van
Albertje

BERICHT: omdat we met enkele personen tegelijk schrijven kan het zijn dat
je even moet scrollen of moet kijken bij oudere inzendingen zodat je ook kan
lezen wat de dames schrijven cq roddelen.

Bijna…..

27
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Anita:
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Hallo allemaal,
Mijn debuut als blogschrijfster is op de persoonlijke blog van Albert en
Monique (a.k.a. Alberto -Albertje Kritiek en Monika) niet geheel aan iedereen
voorbij gegaan en ik heb daar leuke reacties op gekregen. Het is natuurlijk
ook niet gemakkelijk om tegen de jarenlange ervaring van Monique en Albert
te mogen pennen, maar iedereen heeft zo zijn eigen stijl. En dit word dus de
mijne
.
Op dit moment zit ik op kantoor de laatste werkzaamheden te doen, alvorens
we morgenavond richting Beesd gaan. Monique en Albert zijn gewend bij ons
te slapen in “Herberg de Gulle Jan”, maar nu gaan wij ze met een tegenbezoek
vereren. Pink-Panther pyama mee en morgenavond snorren we richting het
noorden.
Er zal wel niet veel van slapen komen omdat de adrenaline langzaam aan
begint te stromen. De laatste dagen zijn altijd een beetje hectisch, hoe goed je
ook alles voorbereid. We gaan bijna een maand, dus zakelijk en privé gezien
komt er ook wel wat bij kijken. Gelukkig is alles in goede handen
ondergebracht en kunnen we huis en haard met een gerust hart verlaten.
Voor alles wordt gezorgd!
Morgen ga ik nog even met onze nieuwe aanwinst op stal, amazone Malou
naar haar pony les, die ze deze keer voor de verandering bij gaat wonen met
onze Fries Burre. Daarna douchen en dan gaat de vakantie ECHT beginnen.
In de in te checken koffers zitten diverse oranje atributen die we van
Marjolein en Bart hebben mogen lenen, die deze zelf niet nodig hadden op
hun reis naar Nepal………Marjolein is de vaste berijdster van Burre, maar ook
nogal reislustig vanwege haar werk EN het is hun hobby!
Karin is de amazone, waar ik mijn fries Paulus mee deel. Zij gaat ook een paar
dagen weg, dus de gehele stal viert eigenlijk vakantie. Behalve Malou dus en
Opi (mijn vader) die houden het schip recht en de stallen schoon. De honden
verheugen zich op mijn vaders komst, want hij deelt aanzienlijk meer
hondenkoekjes uit, dan het vrouwtje. Het gouden trio bewaakt het huis en
buurman Nol springt in als het gras te hoog wordt. Bedankt alvast allemaal!
Bij Monique en Albert komt de taxi ons ‘s nachts ophalen en hopen we al snel
de gezichten van Ria en Ton te zien. Dan is ons zestal compleet en kunnen we
richting de U.S.A. We melden ons regelmatig om jullie allen op de hoogte te
brengen van onze vakantieperikelen. En…..dat zouden er best eens een aantal
kunnen worden!
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Stress nee hoor
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Geen Stress hahaha wie gelooft er in het sprookje van juffrouw Griemsel
ikke dus niet. Maar hier in huize Kretiek heerst de stress op de ouwerwetse
manier. Ik doe alles fout en mijn Bedmo alles goed. Gelukkig bestaat het
alleen uit woorden anders zou ik bont en blauw op reis gaan met het
gezelschap. Die waarschijnlijk stressloos en uitgerust op reis gaan. Anita heeft
een bezoek gebracht aan de schoonheidsspecialist om in Kentucky goed voor
de dag te komen. Nee geen botox heeft ze want haar lachspieren zorgen voor
een gladde huid alleen waarom heeft vriend Jan dan een gladde kale kop? Jan
en mijn persoontje zijn door onze vrouwkes kaal gemaakt en de stekeltjes
worden op reis bijgeschoren door de gezusters Hamster. Gelukkig hebben wij
Ton bereid gevonden om de haarstijl die Jan en Ik hebben over te nemen
zodat hij ook in den toom blijft. Daar zorgt tante Ria wel voor hopen wij en
om te leren helpen wij wel met scheren en knippen hoor Ton.

Tjaa Ton heeft het moeilijk hoor bij zijnes eega hij is een fan van een roze
overhemd maar dat hij die mag van zijnes Ria moeten wij beantwoorden met
Nee. Ons regelmootje is gestresst voelt zich beroerd want de griep heeft
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toegeslagen en niest en proest de ganse dag. Als grootverbruiker van de
papierzakdoekjes die ze als kleinduimpje achterlaat kunnen wij haar volgen.

Hebben jullie trouwens al vernomen dat de reis van de paarden die meedoen
in de rubriek 4spannen teruggekeerd zijn naar schiphol terwijl ze al anderhalf
uur onderweg waren omdat de airco was uitgevallen. Één van de paarden van
Ijsbrand Chardon dacht dat Amerika wel heel erg dichtbij was nu en ziet
eruug op tegen de terugreis terwijl hij nog gewoon op Neerlandsbodemke
staat. Wij hopen dat ze nu niet van slag zijn en achterstevoren aan de koets
willen gaan lopen van de stress.

Stress nee hoor, de strings liggen op volgorde van gebruiksdatum en de
ballenhouders van Mo zijn ingerold met sokjes van mij. De draadjes voor de
diverse machines zitten in de Zip-lock zakken voor bij de douane. Één van
mijn eerste reizen had ik het heldere idee om het in een etui te doen toen
dachten de slimpies achter het scankassie dat ik een bom bij me had terwijl ik
een vredeliefend menske ben toch? Trouwens ben ik ook al een keer
gescreend omdat ik pepermuntballen bij me had in kaantjes land toen dacht
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een lichie daar dat ik drugs verstopt had, nu neem ik niets mee ik neem geen
risico want ik reis in gezelschap.
Mot nou weer stoppen want ik ga even bankhangen nu het nog kan en mijn
buikspieren insmeren met tijgerbalsem om de spiertjes wat los te maken want
dat we gaan lachen staat vast alleen wanneer tjaa als Ton en Ria voor het eerst
zolang we ze kennen op tijd zullen zijn op schipjeshol.
Tot de volgende blog een garoet en een hug van uwes Albertje nog vanuut
Beesd

Afscheid van Tucker
Johnson in Kentucky
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Koffers gepakt, beker warme melk, wachten op Jan en Anita en natuurlijk de
Wereldruiterspelen volgen via Twitter, Facebook en Bokt. Zojuist heeft
Edward Gal een mooie score neergezet, hebben we gehoord hoe Adelinde de
ring moest verlaten omdat haar Parzival op zijn tong heeft gebeten en lijkt het
goud voor Nederland binnen handbereik. De Amerikanen en Engelsen
zouden nog roet in het eten kunnen gooien, maar ach, daar rekenen we toch
niet op?
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Terwijl ik lees dat er zware storm met kans op tornado’s is in New York en
gelukkig ook begrijp dat het morgen weer rustig is daar, zie ik op Twitter nog
ander nieuws. Tucker Johnson, de markante en sympathieke Amerikaanse
vierspanrijder gaat afscheid nemen tijdens de Wereldruiterspelen. Het doet
me goed dat we dat daar live mee mogen gaan maken. Ik stond in 2008 naast
Tucker te kijken naar de rit van zijn teamgenoot Chester Weber, echt zo’n
moment dat in je geheugen gegrift blijft staan.
Tucker is volgens mij de enige menner die ik in vol ornaat met zijn rubberen
laarzen heb zien rijden en dat op een WK
En natuurlijk kon ik op dat moment een mooie close-up van hem maken. Ben
benieuwd of me dat in Kentucky nog een keer gaat lukken

Reisverslag USA 2010 - Washington DC - Wereldruiterspelen Kentucky - New York City

We gaan het meemaken in Kentucky. Nog een paar uurtjes en de taxi staat
voor de deur. Wij hebben er gigantisch veel zin in!

We zijn er
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Allereerst we zijn er we zitten op onze kamers Alleen Ton en Ria konden er
niet in hun kaart werd niet geaccepteerd dus moesten die wachten op de
monteur.
Nu wat ik in het vliegtuig al schreef:
Hallo daar in The Netherlands hoe gaat het met jullie daar met mij gaat alles
goed alhoewel ik heb betere tijden gehad tijdens de vlucht naar de joe naait et
steeds. Over de reis en naar schipjeshol laat ik aan mijn mede schrijvers over
ik beperk me alleen tot de dagelijkse kijk op de wereld. In de plain hadden wij
het weer getroffen achter mij zat een vriendelijke vrouw die aan een ander
haar hele levensgeschiedenis te kleppe. Niet alleen over hare houseband maar
ook over de rest van haar gezin en die van vele andere. Somige
kaantjesvrouwe hebbe een stem die klink als frau griemsel scherp en iritant.
De piepels om haar heen en zo ook ik dus konden haar wel schieten maar ja
geen van ons alle had een gun mee naar binnen genomen dus lang leve de
buurvrouw. Hebben jullie wel eens de tijd genomen om als je in the plain zit
of in de trein naar je werk de piepels om je heen eens te bekijken?
Nou ik vandaag wel ik had toch niets te doen dan een heerlijk droog wit
wijntje te nuttige na de traditionele glas champagne. Met het zakje nootjes in
mijn hand keek ik naar mijn voorzittende buurvrouw en bekeek haar van top
tot borst tjaa dacht ze wie een bos hout gekapt heeft moet het voor de deur
leggen toch? Ze was alleen dacht ik en ik haalde deze wijsheid uit het feit dat
er niemand was om met haar te praten wij met z’n vieren praten met elkaar
en daardoor begreepe de deeluitvrouwe en manne dat we gezamenlijk reisde
hahah.Ook bij ons in de cabine zit een moeder met kind deze was erug lief
totdat Ton naar haar keek, het kind keek verward was dat nou de kerstman
incognito aan zijn stem te horen wel want deze enge meneer riep telkens
hohoho. Alsof hij de rendieren wilde staande houwe Als je een foto van Ton
bekijkt en er zal er deze reis heus wel één van hem geplaatst worden in de
fotogallerij dan moet je zijn gezicht eens bedenken met een witte wollige
baard. Zijn familie die toevallig dit leest moet maar zo denken elke gelijkenis
berust op zuiver toeval.
Vanmorgen wilde ik mijn bruine beer op schipjeshol achterlaten want dat
geklop om eruit te mogen is voor het gezelschap niet leuk. Op de berepot
aldaar ging ik gemakkelijk zitte maar bewoog ik me dan spoelde et berehokje
door. Mijn angst was nu dat ik door de grote van de beer een verstopping zou
creëren en de pot over zou lopen waardoor mijn broekje nat zou worden
terwijl we net een volle tas met droge broekjes hadde ingeleverd bij een vrouw
aan de lopende band. Gelukkig voor mij stopte het water net onder de rand en
na wat zweetdruppels te hebben weggeveegd durfde ik het hokje te verlaten.
Stom genoeg begon ik bij het zien van de rest te lachen en tjaa dan weet
eegamo wel wat er aan de hand is en ben ik verplicht verslag te doen.
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Momenteel nu ik dit schrijf zit iedereen nog in the plain en we moeten nog
zo’n twee uur vliege. Mo blogt ook en Ria kijkt over haar schouder mee Jan en
Anita zitten achter het gordijn want die wilde niet bij de groep zitte ze
schamen zich voor ons denk ik.
Ik ga weer verder of wel de plaindriver is going to the states dus hang ik weer
even onderuit en hoop op wat lekkers uit één of andere hoek.
Garoet van Albertje die nu even gaat badderen om de vliegtuiglucht te
verwijderen

We zijn in New York
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Monique:
OK, we schrijven bijna 10 uur in de avond, Nederlandse tijd. Hier in New
York is het nog net geen 4 uur in de middag. We zijn gedoucht en wel en gaan
zo met z’n allen even een hapje eten en nog een kijkje nemen in de Jersey
Gardens Mall. Het allerbelangrijkste doel is het veroveren van Amerikaanse
telefoons, zodat we zowel het Duitse als het Nederlandse toestel van Ton
kunnen dumpen of zo! Geen telefoon Ton, dit noemen ze vakantie. Het is
even wennen, zo na een jaar of tien, maar je kan het best. En ja, Jan en Annie,
we missen jullie enorm! Kas wordt namelijk ook altijd de hele dag gebeld
Even een kort verslag tot nu toe, geschreven in het vliegtuig. Wat belangrijk
is, als jullie de foto’s in deze link goed bekijken, is de wetenschap dat Ton, Jan
en Albert met drie bagagekarren wel één lift in kunnen, maar er nooit meer
uit kunnen. Nadat ze dus gewoon weer terugzakten na de eerste verdieping,
heeft Anita vrouwmoedig álle koffers van Alberts kar gehaald, zodat hij de lift
uitkon, Ton en Jan in het kielzog volgend met ook veel te breed beladen
karren!
Uit de BA0185 vanmiddag:
Om half vier zitten we met z’n vieren met een kop koffie rond de keukentafel.
De handdoeken en het beddengoed zitten inmiddels al in de wasmachine, we
gaan Esmee niet overal mee opzadelen natuurlijk. We hebben om kwart voor
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vier een taxibusje besteld, deze keer niet bij de Schipholtaxi, maar bij een
vertrouwd taxibedrijf uit de buurt. Gisterenmorgen nog even gebeld hoe laat
we nu precies besproken hadden, de bevestiging gekregen dat we met vier
personen en veel bagage op pad gaan en zelfs gisterenmiddag nog eens een
telefoontje gekregen van de nieuwe man van dienst daar.
We hebben er dus alle vertrouwen in dat het deze keer goed gaat komen, na
twee keer een veel te kleine auto en een behoorlijke late opkomst van de
Schipholtaxi enkele jaren geleden. Het wordt kwart voor vier, het wordt vier
uur en dan is het al tien over vier en geen taxi. Ik bel, maar krijg een
antwoordapparaat, vanaf zeven uur zijn ze bereikbaar. Zeven uur? Dan zitten
we al in het vliegtuig. Of niet …. als die taxi helemaal niet komt. Tijd voor
andere maatregelen.
Ik maak Peet wakker en vraag hem of hij alsjeblieft mee naar Schiphol wil.
Albert haalt ondertussen de bus, ik vul Peets broodtrommel en Jan laadt de
koffers mee in onze eigen trouwe Sprinter. En zo rijden we om tien voor half
vijf met onze eigen bus het erf af. Tot zover taxi’s naar Schiphol, ik doe het
echt nooit meer! Er rust gewoon geen zegen op. Ik check mijn mobiel nog,
maar ook daar geen gemiste oproepen. We draaien de A2 op en op hetzelfde
moment belt Ton. Zij zitten al op Schiphol!
Dit is een soort van ‘the sweetest revenge’ of in gewoon Nederlands ‘zoete
wraak’. Al een jaar lang wordt overal geroepen, geschreven en uitgestort dat
het een wonder is als Ton en Ria op tijd zijn en dan zitten zij juist op het
moment surpreme al op Schiphol als wij nog thuis zitten! Gelukkig is de A2
prachtig breed geworden en zoeven we zonder obstakels naar Amsterdam.
Peet lost onze koffers mee en na een dikke zoen van moeders kan hij met de
juist deze week glanzend gepoetste en van de reclame ontdane bus naar zijn
werk. Hij komt wel wat te laat, maar kan in elk geval al wel aantonen dat dit
geen gewone ochtend is. Lange leve de bus (die verkocht is!), lang leve ons
Pietje! Je zal toch maar geen vervoer naar Schiphol kunnen regelen á la
minute en je taxi komt niet. Wat dan??
In de vertrekhal zitten Ton en Ria natuurlijk rustig te wachten en is er
hilariteit alom. We gaan met z’n allen naar de incheckbalies van British
Airways, waar het vrij rustig is. Wij checken met priority in, bij Jan en Anita,
die economy vliegen, zijn er een paar mensen die werkelijk enorm veel te veel
bagage mee hebben en alles tien keer proberen over te stouwen van de ene
koffer naar de andere. Je snapt toch niet dat mensen inmiddels niet gewoon
weten wat wel en niet mag, het staat toch overal duidelijk genoeg vermeld. Ik
hoor van Jan dat deze dame gewoon een volle koffer met alleen maar boeken
had! Lang leve de E-reader!
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Na de eerste pitstop bij de toiletten lopen wij richting gate D16, maar bij
Starbucks volgt stop nummer 2. De tent gaat net open en wij genieten van een
lekkere kop koffie (of thee) en een broodje, zodat we in elk geval niet
uitgehongerd vertrekken. Rond half zeven gaan we naar de gate, waar een
behoorlijke rij voor security staat. Het gaat er echter heel gemoedelijk aan toe,
er wordt een geintje gemaakt en gelachen en de securitymensen vinden
Alberts laptop met laptopsticker duidelijk erg leuk. Het is ook wel grappig,
zo’n laptop met een knalrode Jeep in Moab met een vent erachter die op een
koelbox een yoghurtje zit te eten.
Natuurlijk volgt het hele ritueel van schoenen, riemen, jassen en apparatuur
en mijn fototas wordt nog apart onderzocht. Allemaal geen punt, alles in orde.
En zo kunnen we eigenlijk meteen doorlopen om te boarden. We hebben fijne
plekken, Ton en Ria op 2D en 2F, wij net erachter op 3A en 3C en Jan en
Anita zitten lekker op exit-row met veel beenruimte op rij 10. Het is vrij
helder, de vlucht verloopt als een zonnetje en er is weer net tijd om in
business class een Engels ontbijt met ei, ham, champignons, aardappeltjes,
een broodje met jam en wat lauwe thee te verorberen. Toch kikker je daar best
van op, van zo’n hapje. Ik blijf het raar vinden, voorin wel, achterin niet, maar
vooruit, het zij zo.
Op Heathrow begint de wandeltour weer. Op Schiphol moesten we al van de
ene kant van het vliegveld naar de andere, maar hier winnen ze het hoor.
Lange afstanden, hele hoge roltrappen, een gigantische rij voor security en
dan ook nog met een treintje mee. Security was vriendelijk, maar streng. Ik
kreeg een complete bodycheck omdat er wat piepte, maar gelukkig was de
dame heel aardig. Heb haar nog verteld dat ze een goede massage gaf, kon ze
gelukkig ook wel om lachen. Uiteindelijk waren we ruim op tijd, weer
voorzien van wat drankjes, bij gate B43 om te boarden voor onze vlucht naar
Newark.
Anita had vorige week al haar stoelen vastgelegd, tegen betaling, zodat ze
lekker op een rij met extra beenruimte konden zitten. Voor ons was dat een
stuk duurder, dus wij hebben het laten afhangen van de online checkin 24 uur
van te voren. Ik had de avond van tevoren al gezien dat er vier stoelen op rij
vrij waren op rij 14 en gelukkig kon ik die ook allemaal voor ons vastleggen.
Het is een beetje een apart systeem bij British Airways, maar het komt er op
neer dat Ton en Albert in een soort bakken aan de buitenkanten van de
middenrij zitten met het gezicht naar voren, terwijl Ria en ik gezellig
daartussen zitten in een tweepersoonsbak met de gezichten naar achteren
gericht. We kunnen elkaar dus allemaal aankijken, behalve als je de
schuifdeurtjes/raampjes tussenin dicht doet.
Het is beregezellig, zo met z’n vieren vliegen. Ria raapt netjes mijn tas op als
onhandige ikke nergens bij kan en ik geef haar weer dingen aan. Albert en
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Ton piepen af en toe door de raampjes om elkaar toe te toasten met een glas
wijn en na een prima maaltijd van drie keurige gangen, hebben we allevier
toch wel een paar uurtjes lekker geslapen. Ik doe het als vanouds het best met
mijn eigen muziek in mijn oortjes, dan doezel ik heerlijk weg. Nadat wij
allemaal wakker geworden zijn, gaat eindelijk Truus American Klep achter
ons slapen. Die heeft werkelijk een paar uur aan een stuk zitten kwaken over
haar hele levensgeschiedenis. De vrouw die aan de andere kant van het
gangpad naast haar zit, is duidelijk behoorlijk pissig! Ik slaap er dwars
doorheen trouwens, maar anderen hebben er goed last van.
Voor nu even weer gewoon niks meer, we komen later vandaag terug! Enne …
taxibedrijf heeft excuus gemaakt per mail, de chauffeur (dame) had zich
verslapen en stond om 4.30 uur bij ons voor de deur. Tja … we krijgen in elk
geval korting op de terugrit.

Het regent warm water
in Amerika

30
SEP
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Het was nog zó lekker, gisterenavond, toen we naar de mall gingen … Toen
nog wel. Nog even terug dus, naar gisteren!
Na een verkwikkende slaapje (J&A), snel even bloggen (A&M) en een uurtje
werken (T&R) is het weer tijd voor de hap en de snap. We hebben het
vliegtuigeten inmiddels allemaal verteerd, dus zakken we af naar de buren.
Ruby Tuesday heet het daar en deze bekende keten heeft altijd best wel aardig
eten. We zijn allemaal weer lekker hongerig en zo gaan we voor het eerst deze
reis ‘op restaurant’. Er komen diverse gerechten op tafel, maar de spareribs
hebben deze keer toch wel de overhand. Eindelijk kan Jan dan toch inhalen
wat in Spanje niet lukte. Ton likt zijn vingers er bijna bij af, zijn kennismaking
met Amerikaanse baby back ribs valt erg goed.
Na het eten wandelen we naar de overkant om de mall (winkelcentrum) in te
gaan. Amerikanen rijden met grote bogen om ons heen, want wandelaars,
daar hebben ze het niet zo op. Doel van dit mallbezoek is het aanschaffen van
een paar mobieltjes, zodat we elkaar kunnen bellen onderweg. Het draait in
deze tijd natuurlijk allemaal om communicatie en het is ook wel erg handig
als je met drie van die bakbeesten achter elkaar aan toert. Wij dus op naar
Verizon, waar we door Amanda geholpen worden. We kopen drie dezelfde
Samsungtoestellen, waarmee we elkaar onbeperkt kunnen bellen en alleen
een starttarief van 99 cent per dag betalen. Gebeld worden is een stuk
duurder, dus ik ga hier ons nummer mooi niet vermelden. Wie het moet
hebben, heeft het per SMS gekregen.
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Dan is het tijd voor een nieuwe kennismakingsronde, deze keer met de
caramel frappucino light bij Starbucks, waar we bijna allemaal van genieten.
Ria houdt het op de warme versie. Het is inmiddels een uur of acht en de
vermoeidheid en slaap slaat keihard toe. Vooral Ton, die de laatste weken
bijna dag en nacht gewerkt heeft, valt overal in slaap. We gaan dus terug naar
het hotel en breien er een eind aan.
Vandaag is het weer vroeg uit de veren. Wij zijn om half vier ook al
klaarwakker, de bioritmes staan nog op Nederland. Om zes uur zitten we aan
het ontbijt, niet bijzonder, maar vooruit, het was bij de hotelprijs inbegrepen.
We moeten bijna vechten om tussen een horde Japanners bij het buffet te
kunnen komen. Ze zijn potdorie klein, maar nemen veel ruimte in. Om kwart
over zeven worden we opgehaald door de shuttle van Moturis. We hebben een
erg aardige oudere man als chauffeur en ik mag natuurlijk van Albert weer
voorin om de man aan de praat te houden. Gelukkig lukt dat aardig en wordt
het een hele gezellig rit van een dik uur. Normaal moet dit in drie kwartier
kunnen, maar we hebben een klein tegenslagje vandaag.
Het tegenslagje bestaat uit de naweeën van tropische storm Nicole, die als een
razende over het oosten van de USA is geraasd en nu nog even een berg water
achterlaat waar je u tegen zegt. Er is enorm veel regen voorspeld en dat weten
we vandaag! Bij Moturis treffen we een mooier en schoner kantoor aan dan in
Fort Lauderdale afgelopen voorjaar. Een paar weken terug heb ik naar
aanleiding van het verhaal van Menno van het AA-forum en nog een reactie
daar aan Tioga Tours laten weten dat ik niet blij was met de verhalen over
Moturis en de behandeling van de klanten. Tot mijn stomme verbazing kwam
er al snel een reactie: Moturis was bekend met de problemen op het kantoor
in Tappan en de mensen daar waren ontslagen en er waren mensen van elders
gestuurd om de boel weer op poten te zetten. En ja hoor! Vandaag troffen we
daar dezelfde dame aan als die we eerder dat jaar in FLL al tegenkwamen,
weer op missie als interim.
Er stonden voor ons drie campers klaar, twee Damon Sports en een
Hurricane van Four Winds. Jan en Anita kregen de Hurricane, wij dus beiden
een Damon. De indeling van de Damon vinden we erg fijn. Er zit een
stapelbed in, wat wij gebruiken voor de koffers, jassen en schoenen. Het bed
staat dwars achterin en de slaapkamer schuift uit met een slide-out, net als de
woonkamer. In het woongedeelte zitten de bank en het eethoekje tegenover
elkaar en dat is wel gezellig. Er zijn nogal wat problemen voor vertrek. Bij ons
is een lampje buiten kapot wat nog gemaakt moet worden, bij Jan en Anita
moet het dak afgekit worden en bij Ton en Ria werkt er van alles niet,
waaronder de generator. Al bij al duurt het bijna drie uur voor alles opgelost
is en ondertussen heb ik wel alle koffers uitgepakt en alles in de kasten zitten.
Elk nadeel heb z’n voordeel, zeg maar.
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Rond een uur of elf rijden we dan eindelijk allemaal weg en volgens de
aanwijzingen van onze shuttle chauffeur rijden we eerst naar het noorden om
vanaf daar de westelijke kant op te gaan. We missen al direct een afslag en
komen bij een groot winkelcentrum aan. Albert besluit van de gelegenheid
gebruik te maken om meteen onze honger maar te gaan stillen. Ik heb net
mijn eerste hypo al weggewerkt met een fles mierzoete frisdrank bij Moturis
en de rest is ook aan eten toe. In de mall vinden we al direct een Johnny
Rockets, zo’n echte jaren vijftig diner waar je zo The Fonz verwacht te zien
binnen stappen. Anita gaat aan de tonijnsandwich, de rest gaat voor echte
burgers. Waarom, waarom maken ze hier in dit land nou zulke heerlijke
sappige smakelijke hamburgers? Ik vind die dingen in Nederland helemaal
niet lekker, maar hier zijn ze werkelijk om je vingers bij af te likken. Iedereen
zit met zoveel smaak te eten dat het gewoon leuk is om naar te kijken.
En daar gaat het weer, met de karavaan op pad. We draaien de 87 op om via
de Garden State Parkway naar de Pennsylvania Turnpike te gaan.
Ondertussen staat de kraan met hemelwater weer ver open. We toeren en
toeren en dan ineens begeven onze ruitenwissers het. Ja, hij is fijn! Met dit
weer …. We besluiten maar zoveel mogelijk door te rijden, want terug gaan is
ook zo wat als je al een uur of anderhalf aan het rijden bent. Op een
parkeerplaats kijken we of we het euvel kunnen verhelpen, maar dat lukt niet.
En zo rijden we de hele dag zonder ruitenwissers en dat is heel, heel erg
vermoeiend en ook niet echt veilig natuurlijk. We zijn heel erg blij als we
eindelijk in Lancaster de camping op draaien, we hebben allebei hoofdpijn
van het turen. We hebben toch dik twee uur in de regen gereden op deze
manier.
De rest sluit achter ons aan en ik check ons alledrie in. Ook vraag ik of de
dame van de camping even naar Enterprise kan bellen, ik krijg hen niet te
pakken. Gelukkig lukt het haar wel en ze verzekert me dat Enterprise de auto
morgenvroeg op de camping aflevert. Hartstikke fijn geregeld! Ondertussen
zijn de mannen bezig met de ruitenwissers, maar ook zij krijgen het niet
opgelost. Ik bel naar Moturis en Neil snapt er geloof ik niks van. Hij vraagt of
we terug kunnen komen, maar daar heb ik dus echt helemaal geen zin. We
hebben vandaag bijna vier uur gereden, we zijn niet gek. Hij blijkt druk te
zoeken naar een reparatiebedrijf en kan er een vinden 50 mijl hier vandaan.
Ook geen goed plan Neil. Ik vertel hem dat ik een lijst met bedrijven voor me
heb, waarvan er drie op de camping zelf kunnen repareren. Ik stel hem voor
dat we het zelf oplossen en de rekening bij hem indienen. Daar gaat hij mee
akkoord, maar ik geloof dat ik het toch ook nog maar even per mail ga
melden, hij klonk zo wazig … Ik bel een van de repairservices die ter plaatse
kunnen repareren. Daar vraagt de man me morgenochtend om 7.15 uur te
bellen, zodat ze ons kunnen inplannen. En nu maar hopen dat we morgen nog
een beetje een leuke dag kunnen hebben en niet de hele dag alleen maar bij de
camper hangen voor de reparatie.
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Ondertussen is het bijna zes uur geworden en hebben we nog geen boodschap
in de hut. We gaan dus weer op een rijtje weg, naar WalMart, waar we
allemaal inslaan wat we nodig denken te hebben. Het is nog de bedoeling uit
eten te gaan bij Texas Roadhouse, maar de pijp is leeg. We zijn drijfnat
geworden na het boodschappen doen en bij het inparkeren van de campers op
de camping worden we nog veel en veel natter, want in het donker moeten we
toch wat zoekwerk doen buiten de campers. Het is dus douchen,
boterhammetje in de campers eten en op tijd naar bed! Buiten is het nog
zeker 18 graden, het regent hier gewoon warm water en het houdt maar niet
op!! Ik geloof dat ik op dit moment heel graag even in Macisvenda op de
porch zou zitten!
Het is nu half tien, we gaan te bed! Het zal toch wel beter worden????

De lanen in de paden op

1
OKT

La la la als echte kabouters van de padvinderij lopen wij smachtend achter
moeder Akela aan in onze korte boxjes. Nee hoor, zo erg is het niet maar als je
naar de States gaat met een kluppie dan moet er altijd één voorop rijden,
altijd één als eerste watere, altijd één is iets langzamer, altijd één slippers
kopen en ga zo maar door. Daarbij komt ondanks de regen heel vaak de
lachspieren in werking voor één of andere onbenulligheid. Waar ik heel blij
mee ben op dit moment en ik weet er hoef maar een haar teveel te groeien is
de saamhorigheid en het teamverband waar wij gisteravond hier op de
kampong een staaltje van hebben weggeven. De buurtgenoten stonden met
sigareten in de hand onder hun zonneschermen te kijken naar et dreamteam
uut the netherlands al bergrepen die piepels niet dat we daar vandaan kwame
hoor. In de regen en donker plaatste wij als team de woonwagens in een mum
van tijd op de voor kaantjes moeilijke kampongplaatsen. Kabouter Ton als
chefzaklamp looste kabouter Albert achteruit terwijl Kabouter Jan hand en
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span diensten deed zoals een pickniktafel verzetten en kijken op rechts zo
plaatste wij als vrolijke en olijke kabouters in opdracht van Moeder Akela. Zo
hebben alle klupgenote een taak en wie nog geen taak heeft krijg er heus wel
één of neemt hem spontaan opzich. Al met al schrijf ik nu op dit moment nu
Belmo bezig is een repair te regelen voor de wipwashers van ons woonwgen.
Ze krijgt medewerker op medewerker en willen allemaal weten wat loos is en
Ma Akela blijft ijzig rustig en zegt na afloop dat iedereen eruug aardig en
behulpzaam was.

Die kaantjes zijn zo gek nog niet en pas zei iemand tegen ons de alle kaantjes
hypocriet waren omdat ze net deden of ze belangstelling voor je hadden maar
niet heus. Wij hebben toch nu toe na 8 reizen door de joe naait et steeds ben
ik nog steeds niet met dat persoontje eens. Plastieke behulpzaamheid noemde
hij dat en ik hou daarvan laat iemand maar net doen of hij me mag. In de
werkelijke wereld lopen er mensen rond die net doen of ze je aardig vinden en
steeke een meske in uwe rug als je voorbij loopt. He he ik ben weer op de
wereld en het liedje de lanen in de paden op slaat weer echt op mij. Ik heb er
ondanks et slechte weer zin an laat mij maar vakantie vieren met et kluppie
toch jammer dat kabouter Jan Kas er niet bij is die konden we als vaandel
drager hier best gebruiken alleen een korte broek zoals wij hier dragen als
vakantiekabouters zie ik hem niet in lopen. En Akela Annie mis ik ook ze zou
goed gepast hebben bij Akela Anita, Akela Ria en Akela Mo die hier constant
rond hupse met hun wandelschoenen met geitewollesokke en een Akelahoed
op alleen hadden ze die fluit beter thuis kunne laten.
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De lanen in de paden op en gaan vandaag trachte wat Amisch piepels te
bekijken die hier in de regio wonen wat ik altijd weer leuk vind is hun prive
parkplaats bij de wall mart waar hun koetsjes met paarden ook in vakken
geparkeerd staan terwijl ze zelf binnen boodschappen doen een kei gaaf
gezicht mensen in hun eigenklederdracht te zien lopen in een super moderne
supermarkt en je mag geen foto’s nemen uit beleefdheid terwijl een
amischmevrouw zelf achter een pckast haar foto’s zat te bewerken. Wat ik in
het amischmuseum gehoord heb tijdens een eerder bezoek hier zo het erg
ongepast zijn om deze mensen te fotograferen want dan zouden ze in hun
geloof ijdel overkomen en dat is niet gepast. Als ik het verkeerd schrijf reageer
dan gerust zodat andere lezers er van kunnen leren.
Hé lieve lezers ik ga stoppen we krijgen zo de huurauto aangeleverd en
moeten met de woonwagen naar de repair dus hoe en wat we gaan beleven is
ook voor jullie nog een verassing maar wil je op de hoogte blijven van de
Kabouter groep JAT en hun Akelaas kijk dan regelmatig effekens hier op dit
verhalen blad.

Een garoet van kabouter Albertje en de rest
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Het lijkt wel werken, zo’n blog

2
OKT
Monique:

Zit ik hier ‘s morgens om kwart voor zeven al aan de blog te werken.
Gisterenavond wilde het na twee heerlijke frozen margarita’s gewoon niet
echt meer en was ik blij dat ik mijn bedje zag. Zoals jullie al begrepen
hebben, zijn Albert en Anita overvallen door een update van Windows en
moet ik die waarschijnlijk nog krijgen, dus ik hoop dat mijn moeite niet
tevergeefs is. Het is wel wennen, bloggen met z’n drieën over hetzelfde. Van
Albert ben ik het allang gewend, wij zitten elkaar niet zo vaak meer in het
vaarwater en met Anita zal dat ook best lukken. Zij schrijven namelijk anders
dan ik, heb ik gehoord. Albert is natuurlijk van de doldwaze sprookjes over de
kabouters, Anita gaat sfeerimpressies schrijven en ik mag gewoon mijn werk
doen als verslaggeefster. Ik ken mijn plaats
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Terug dus naar vrijdagmorgen 1 oktober. We staan lekker bijtijds op, maar tot
mijn grote verbazing hebben we het ondanks het tijdverschil al volgehouden
om tot zeven uur op bed te blijven liggen en nog lekker te slapen ook. Ik moet
wel zeggen dat ik het gewoon wel een tijdje eng heb gevonden, al die regen op
dat dak, het hield maar niet op en het werd maar niet stil. Toen het om een
uur of vier dan eindelijk ophield, voelde het allemaal al een stuk beter en
rustiger. Albert en ik beginnen onze dag zoals meestal in Amerika, met koffie,
laptops en even lekker samen wakker worden met het nieuws uit Nederland,
Spanje en de wereld. Het voelt als vanouds en de leefruimte in deze Damon
Sport is erg lekker. De dinette zit lekker, de bank is lekker zacht, het
keukentje zit op een handige plaats en vooral het stuk tussen woning en
slaapkamer is handig, met een stapelbed waar onze koffers opliggen met de
schoenen erin, de jassen bovenop het bovenste bed en waar je kleren even
weg kan leggen voor een volgende ronde. De badkamer is ook ruimer dan we
gewend zijn en je kan je gemakkelijk omkleden in het gangpad wat netjes met
schuifdeuren kan worden afgesloten. So far, so good.
Wat natuurlijk nog niet goed is, zijn onze ruitenwissers. Ik bel zoals
afgesproken om 7.15 uur met het bedrijf wat op de camping RV-repairs doet,
maar als ik de man uitleg wat er gaande is, vertelt hij me eerlijk dat hij
waarschijnlijk niet aan de onderdelen kan komen die nodig zijn. Ik bel dus
weer naar Moturis, maar die gaan pas om 9 uur open en dat is me veel te laat.
Volgende stap is bellen naar Workhorse, waar het chassis van deze camper
gebouwd wordt. Bij Moturis hebben ze Ford, Chevy en dit werkpaard en we
hebben een road assistence nummer van hen gekregen. Daar word ik dan ook
vriendelijk te woord gestaan en ik krijg van Margaret het telefoonnummer en
adres van Jones hier in Lancaster. Deze grote autodealer doet ook RV’s en ik
bel hen direct. Ze zijn erg netjes en correct en vragen me of we met de camper
kunnen komen. Ik vertel hen dat we wachten op de huurauto van Enterprise,
maar dat we net na 9 uur wel kunnen komen. Enterprise is er verrassend
vroeg, al rond half negen (blijft een topbedrijf!) en we krijgen een dikke
zwarte Chevrolet Suburban omdat de minivans op waren. Mooi! We houden
van die grote full size SUV’s, maar dit ding is gewoon 50 dollar per dag
duurder dan wat we besteld hebben, maar als zij niet kunnen leveren, krijg je
zo’n upgrade gratis.
Ik bel om 9 uur naar Moturis om nogmaals te vertellen wat we gaan doen.
Neil, die ik gisteren aan de telefoon had, klonk me namelijk niet te helder in
de oren en zo zag hij er ook niet echt uit. Ik krijg een van de dames aan de
telefoon en die geeft akkoord voor een reparatie, mits zij door de garage
gebeld worden met uitleg voor ze eraan beginnen. Dat is redelijk natuurlijk.
Albert en ik rijden met de camper naar Manheim Pike, een kwartiertje
verderop en Jan volgt met de Suburban. We komen bij een keurig autobedrijf
waar we heel netjes geholpen worden. Jeremy vraagt al onze gegevens en die
van Moturis en belooft ons Moturis te bellen en ons op tijd te laten weten wat
er gaat gebeuren. We kunnen in elk geval in de camper slapen, zegt hij, daar
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gaan ze absoluut voor zorgen. En zo rijden we met het grote zwarte gevaar
weer terug om de rest op te halen voor een dagje Dutch Country.

We starten met een tourtje door het poldergebied hier. Ton mag natuurlijk bij
chauffeur Albert voorin, want hij is de man van de boerderijen, de fourage en
alles wat te maken heeft met mest en stro. Ton is duidelijk helemaal in zijn
element bij al dit moois en als paardenmensen vinden we de buggy’s van de
Amish met de paarden ervoor ook wel heel leuk natuurlijk. Ik hoor Anita
achter me regelmatig zeggen: ‘ah, kik d’oar nou!’. En dan op zo’n heel
tevreden verrast toontje met erachteraan dat ‘onze pap’ hier helemaal uit zijn
dak zou gaan. Heel even vraag ik me af wat wij als plattelandsvolk nou
eigenlijk in steden als Washington en New York gaan doen, maar gelukkig
zijn we ook allemaal wel heel erg breed geïnteresseerd. We zien de typische
Amishboerderijen, allemaal wit, met werktuigen op ijzeren wielen, veel
muildieren met hun typische goudblonde kleur (afstammelingen van het
Vlaamse paard) en overal de was wapperend aan de lijnen. Hier en daar zien
we al huizen en tuinen versierd in Halloweenkleuren, al zal een Amish dat
nooit doen natuurlijk. Foto’s van dit gebied houden jullie tegoed, de volgende
keer dat we hier zijn, wordt dat wat makkelijker, meer tijd!
We komen terug in Lancaster en besluiten even naar de Burlington Coat
Factory te gaan. Ik wil graag een dunne regenjas erbij, maar dat wil niet erg
lukken. Ik heb natuurlijk ook niet de makkelijkste maat, maar ik kom wel
buiten met een heel leuk zwart vest voor ‘s avonds en de wat koudere dagen.
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Ria slaagt voor slippers en Jan scoort een mooi shirt. Er gaat zelfs een 12-volt
stofzuigertje mee voor 9 dollar. We ontdekken dat er geen tax betaald wordt
voor voedsel en kleding in Pennsylvania, altijd handig om te weten. Na dit
shopuitstapje gaan we naar de Cracker Barrel voor de lunch. Voor ons een
oude bekende, voor de rest van het gezelschap een leuke verrassing. Het heeft
altijd weer wat, die porch met schommelstoelen, het overvolle winkeltje met
goodies en leuke hebbedingetjes en dan het restaurant met de historische
uitstraling van het platteland van weleer. Als ik binnenkom, zie ik al een
aantal stralende gezichten aan een grote ronde tafel. Dat wordt zeker niet
minder als het eten geserveerd wordt. Ton is helemaal in zijn elementje hier,
hij laat zich graag adviseren over wat hij echt eens moet proberen. De
meatloaf valt duidelijk erg in de smaak en ook Albert is weer helemaal happy
dat hij dit weer eens kan eten. Jan doet met Ton mee met een sampler met
verschillende gerechten, Ria gaat voor de vrijdagse vis, Anita neemt een
salade en ik eet mijn eerste French Toast van deze reis. Helaas niet met maple
syrup, maar met een mierzoete appelsaus, die ik grotendeels aan de kant
schuif, want die is me echt te zoet. Maar buiten die saus is alles heerlijk en ik
kijk met genoegen naar de lekkere eters om me heen. Het enige wat een beetje
tegenvalt voor de mannen, is dat er geen biertje te krijgen is, maar dat komt
nog wel goed vandaag.
Als ik na het eten wil bolussen, merk ik dat mijn insulinepomp leeg begint te
raken en ik schrik. Mijn insuline en alle andere benodigdheden liggen in de
camper. Alles bij de hand, maar nooit eraan gedacht vanmorgen wat mee te
nemen. Ik moet een setje maken voor als we met huurauto’s of OV op stap
zijn! Gelukkig doet niemand moeilijk als Albert voorstelt maar meteen naar
de camper te rijden en mijn spullen te halen. We horen daar dan ook meteen
dat de camper vandaag zeker klaar is. Ze slopen de benodigde onderdelen uit
een oude truck die klaar staat voor de sloop, want zo’n ruitenwissermotortje
opsturen duurt een week. We hebben dan maar twee ruitenwisserstanden,
maar ach, het blijft toch droog de rest van de reis, hebben we besloten. Het is
vandaag toch ook al prachtig weer met zon en aangename temperaturen,
komt goed! Ik neem mijn spullen mee en daar gaan we weer.
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Op naar Tamarend Winery, want Wal*Mart verkocht geen wijn (Bible-belt??)
en wat is nu leuker dan even gaan proeven? We worden van harte welkom
geheten door twee dames en krijgen uitleg over hun wijnen. We proeven een
aantal wijnen en nemen twee droge witte, een mooie rode en een zoete witte
wijn mee. He he, dan kunnen we tenminste weer gewoon doen waar we (lees
Jan en Albert) goed in zijn: samen drinken! Maar niet nu, want we zijn nog
lang niet klaar met het ontdekken van de Amishcultuur hier. Op naar het
Amish Farm en House waar we nog net kunnen aansluiten bij de rondleiding.
Ton krijgt een keurige in het Nederlands geschreven uitleg mee, hetzelfde
verhaal wat wij van de gids in het Engels te horen krijgen. Ik vind dat we veel
minder uitleg krijgen dan in 2007 en ik verwijs graag naar mijn blog van die
dag voor meer uitleg over het hoe en wat. Heb je interesse in de Amish, lees
dan hier over wat we toen hoorden. Gelukkig vinden de anderen de
rondleiding zeker de moeite waard, maar we hebben allemaal wel moeite met
de manier waarop de Amish leven in deze tijd. Het lijkt een geloof en
levenswijze wat vooral gebaseerd is op angst voor verandering en voor wat
anderen van je zeggen, dat voelt niet goed. Natuurlijk moet je ieders ding
respecteren, maar Anita verzucht regelmatig dat ze blij is dat ze niet hier
geboren is.
Voor ons is het tijd om weer naar de Manheim Pike te gaan. We moeten de
camper nog ophalen, want anders hebben we geen bed vannacht. Onderweg
stoppen we even bij Enterprise. We willen hier een auto reserveren voor de
drie dagen aan het eind van onze trip die we hier weer gaan doorbrengen. Ik
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ben er inmiddels achter dat Enterprise op zaterdag om 12 uur sluit en wij
gaan dat nooit halen als we die dag vanaf Verona moeten komen. Probleem
dus, want dan zouden we op zaterdag en zondag geen auto hebben. Ik had het
al kort besproken met de jongen die vanmorgen de auto kwam brengen, maar
was nog niet teruggebeld. Dan maar even persoonlijk gaan regelen, toch?
Gelukkig lukt dat, omdat wij een CDW afsluiten, een soort dekking voor elke
denkbare schade aan de auto. Dit omdat we geen Amerikaanse
autoverzekering hebben die geldt voor huurauto’s naast je eigen auto.
Daarom maakt het niet uit dat we niet zelf tekenen voor de ontvangst van de
auto. Zij gaan dus de auto gewoon bij de camping voor ons klaarzetten en we
hoeven alleen de sleutels op te halen bij het inchecken hier. Super!
De camper staat inmiddels klaar en zo hebben wij ook weer ons huis terug.
We rommelen wat, maken de hut een beetje schoon en kleden ons om. De
mannen klooien wat met haakse bochtjes en watertanks die niet werken, onze
buitenverlichting doet het niet en zo zijn er wel meer dingen. Eerlijk is eerlijk:
wie Road Bear gewend is, loopt bij deze Moturiscampers tegen heel wat kleine
onvolkomendheden aan. Jammer! We hadden zo graag gewoon drie Road
Bears meegehad, maar zij hebben weer geen drie A-klasses op hun kleine
verhuurstation aan de oostkust. Ik hoop dat het nu allemaal een beetje werkt
en blijft werken hier. Na al het gedoe rijden we naar Texas Roadhouse, een
klein stukje verder. Ik loop naar binnen om te vragen naar de wachttijd en
wordt ter plekke gek van de muziek, wat een takkeherrie. Ik meld bij de auto
dat het me geen goed plan lijkt hier te eten en Albert zet direct koers naar de
andere kant van de stad, waar we een Outback Steakhouse weten. We zullen
Ton laten weten waar ze goede ribs hebben!
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Bij deze Outback is ook een wachttijd van drie kwartier, maar die brengen we
lekker buiten door onder het genot van een drankje. Albert is de BOB, maar
de andere mannen hebben hun biertje en ik mijn bevroren Margrietje, net als
Anita. Ria houdt het bij diet coke. Als onze pager afgaat, blijkt dat we in een
boot moeten (zo’n ding met twee banken tegenover elkaar), maar daar pas ik
echt niet in (en meerderen niet denk ik ). We wachten dus nog een kwartiertje
en krijgen dan een grote ronde tafel. Er komen salades en Ton en ik kiezen
voor de aardappelsoep, tjonge, ik ben weer thuis, geloof ik
Er worden ribs
gegeten, er komt kip voorbij en Albert geniet als vanouds van zijn Victoria
filet met de bleu cheese crumble erop. Ruimte voor dessert is er écht niet
meer! We toeren na een kop koffie dus terug naar Old Mill Stream
Campground en nemen nog een afzakkertje bij Jan en Anita.
Vanmorgen zijn we weer vroeg uit de veren, zo rond half zeven. Heerlijk, zo
rustig bloggen, terwijl buiten de eekhoorntjes rond de bomen hupsen. Ik kijk
naar het water in de stroom en zie dat er bijna niks meer over is van de massa
van gisteren. Er zijn grote luxe campers, maar ook veel kleine caravannetjes
en vouwwagens. Tegenover ons is een jong gezinnetje met twee kleine kindjes
in een popup-trailer (vouwwagen) en het ziet er allemaal zo gezellig en knus
uit. Dit is echt een van de leukste campings die ik ken en er is ook nog
geweldig snel internet! Wij gaan vandaag naar College Park, onze uitvalsbasis
voor Washington DC. Ik heb er zin in!!
Ha, komt een poedel voorbij, zo’n echte grote, compleet in model geschoren,
zoals ‘vroeguh’. Lelijk!! Wel leuk trouwens, al die hondjes die worden
uitgelaten.

Jat met eegaa’s on tour

2
OKT
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Onze kaboutergroep JAT hebben een daagje rondgetoerd in ons JATmobile
met aan boord natuurlijk onze moppies die zoals gewoonlijk er erg pittig
uitzagen in hun vakantie kleedij. Maar eerst hebben we onze woonwagen
weggebracht naar de repair om de wiswasstokjes te laten maken want of we
nog regen krijgen is de vraag. Na wat keren van kabouter Ton te horen
gekregen te hebben hoe mooi hij alles vond sloeg de stemming om het werd
wat bedrukter in de Kaboutermobile Kabouter Ton kreeg heimwee naar stro
en bij elke perceel dacht hij aan handel voor degene die het niet weten
kabouter Ton is handelaar in onderandere stro. Bij het zien van een truck met
stro brulde hij het uit van plezier tjaa wie van vrouwen houd kijk naar
vrouwen en wie van stro houd kijkt naar stro.

Na een fijne en gezellige toer was het tijd om eens te winkelen eega Ria of te
wel akela Ria met voor haar kinder beter bekend als Mama met tas kocht een
paar super slippers waarmee ze door de woonwagen kan hupse zonder kouwe
voetjes te krijgen. Kabouter Jan werd door zijne Akela verast met een nieuw
kabouteroverhempie. Kabouter Albertje moest het aleen weer doen met het
betalen van een vessie voor zijn Akela wat hij dan ook graag deed om geen
klappies te krijgen. Ik Albertje dus heb echt niet te klagen hoor deze keer
verwend worden door drie Akela’s is opzich al vakantie ze zijn best groos op
mij als driver van de kaboutermobile en help ze graag met een handje bij het
instappen van de truck allememaggies wat is het ding hoog voor Akela’s met
korte pootjes. Gelukkig gingen we ook eten bij mijn buikjesvultent en neem
daar steevast een meatlovedinner voor de kijker vertaald gehaktbrood met
toevoeging van wat pepers en kruiden super lekker en gezond. Daar kwamen
we tot de ontdekking dat Mootje haar leefwatertank (insuline) leeg was en
haar spullen in de woonwagen lagen dus wij op weg naar de repair om haar
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tank te vullen. Voor de rest wat we die dag gedaan hebben is niet mijn taak
om dat te beschrijven dus ga ik verder met tjaa wist ik het maar.

O ja wat we wel hebben gedaan is wat kleine reparaties aan de woonwagens
bij de ene zat de deur los bij de ander liep het water tijdens het vullen van de
tank er weer gewoon uit en bij de ander deed zo nu en dan de
waterverwarmer et niet. Kinderziektes zou je het kunnen noemen maar dan
zo het kind zo ongeveer tig jaar zijn waarbij je kan denken aan een oud mens
van honderdvijftig winters lang. De afwerking van deze woonwagens zijn een
stuk minder als bij het bedrijf waar we eerder woonwagens hebben gehuurd.
Veel zou gewoon opgelost kunnen worden als er een gewone inspectie gedaan
zou worden door het woonwagenvehuur personeel en hun monteur het gelijk
zou maken. Daardoor hadden wij geen paar uur hoeven wachten bij vertrek
waar we onze klachten die we op dat moment hadden wel werden opgelost.
Om eerlijk te zijn zou je nu bijna elke dag een uurtje bij een werkplaats
kunnen doorbrengen om de meest lullige kleine dingen. Het rijden van onze
woonwagen is op zich aardig hij stuurt licht en door de hoge raam zie je ook
veel en kan vanuit je luiechauffeursstoel genieten van wat nog komen gaat.
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Vandaag gaan we naar Washington waar we bij Barack en Michelle op de
koffie gaan in het witte huuske langs de lange lindelaan. Niet dat we daar zin
in hebben maar ja je bent er nu toch en wat onze Peter kan kanne wij ook
alleen met beter engels als onze ex opperhoofd vanb de regering. Zouden ze
ook wat te bikke hebbe daar in het huuske dan ben ik van de partij ik heb trek
in een puntje appeltaart en als Michelle dit leest vanmorgen bij haar ontbijt is
het nog tijd genoeg om er één te bakke toch? Na het bezoekje gaan we ook nog
in de stad rondtoeren met als toerman Kabouter Albertje want gelukkig heeft
onze regelakela een auto besteld zodat we niet hoeven te loope door die grote
stad.
Lieve mense ik ga stoppen en genieten van de eekhoorn die hier masaal rond
hupse en een beer op vakantie sturen die me in de weg zit dus tot de volgende
ronde en vergeet niet even bij de andere schrijvers te kijken om op de hoogte
te blijven van de kaboutertjes JAT en hun gelukkige en mooie hupsige akela’s
op vakantie in de joe naait et steeds

En een garoet van Albertje, Frits de eekhoorn en Janus de beer
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Even alleen

3
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Lekker met een mok koffie achter de knopjeskast even surfen naar
nieuws en leuke en minder leuke berichten. Met op de achtergrond een puur
hollandse zender die de zelfs voor mij vreemde hollandse songs uitwerpt door
de speakers van de knopenkast. Mijn verlengsnoer is in beslag genomen door
mijne Frau want ik had tijdens eerdere reizen de gewoonte om die muziek op
het geluidsysteem van de woonwagen te zetten en die zijn uitgerust met
speakers door het hele ding ook in de snurkroom. En dan werd Frau wakker
met liedjes van ik hou van jou en zal je me nooit verlaten en Bep waar is je
feestneus en dan is Frau not happy dus nu dat verbod zielig hé. Ook ben ik
vandaag iets op het spoor gekomen waar zelfs ik happy van word ik heb
eindelijk iemand gevonden die ik de schuld kan geven van mijn overgewicht:
Oermens in ons schuld van overgewicht

WAGENINGEN - De oermens die zich nog steeds in onze genen verschuilt, is
de schuld van het nog steeds toenemende probleem van overgewicht.
Mensen kiezen onbewust en instinctief voor voedsel dat de oermens in barre
omstandigheden goed kon gebruiken, maar dat voor de moderne mens veel
te veel en te vet is.
Dit stond in het nieuwsbericht in de telegraaf dus mijn oeropa en oeroma
bedankt nu zit ik met de gebakken peere. Alhoewel gisteravond lag het ook
wel aan mezelf hoor ik had ook nee kunnen zeggen we zijn namelijk wezen
eten bij een restaurant waarbij je een stoplicht kaart krijgt en als hij op groen
staat je een stuk vlees krijg waarbij je zuigspieren moet inschakelen om het
vlees binnen te krijgen kauwen lukt niet zo zalig is het vlees bereid. Staat je
kaartje op rood dan jammer voor jou en slaan ze je met een brede grijns over
van tjaa deze was nog lekkerder en zoeven naar de volgende en dat zijn nog
eens barre omstandigheden dus draaide ik snel mijn kaartje weer om een
oermens gedachte toch?
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Even alleen wil niet zeggen dat ik liever alleen zo reizen tijdens deze trip hoor
maar ook thuis geniet ik als levensgenieter van het uurtje voor mezelf een
bakkie een krantje en ik ben weer bij nu zorg ik voor warm douchewater en
staat de kachel aan want als mijn Akela uit bed hupst dan is het lekker voor
haar en kan ze gelijk aan een bakkie. In de ander woonwagens is alles nog stil
en gelukkig maar want nu kunnen ook mijn buikspieren rustig wakker
worden die doen de hele dag pijn als we samen zijn elke keer is er wel wat
waardoor we bulderen van de lach. Gisteravond in het eettentje drupte er
soms een traantje over mijne wang niet van verdriet hoor maar van de
meligheid van de andere of van de drank. Ja dan zit je als niet drinker het van
de andere kant te bekijken toch Akela Ria? Ja ook die drinkt niet uit
veiligheids overtuiging want bij de Verschoortjes heeft zij de tas en is de leider
van woonwagen drie, haar knuffelbeer heeft vakantie. Kabouter Ton loopt in
zijn dagelijkse nooit in de supermarkt door zijn drukke werkzaamheden en nu
hier in de states loopt hij te hupse door de winkel met Akela Ria acher hem
aan om steeds te roepen: nee schat dat hebben we niet nodig. Gistermiddag
toen de Akela’s de was in de machines gingen doen zijn de Kabouters met de
kaboutermobile even boodschappen gaan doen. Alleen het hoognodige hoor
zoals bier en wc papier en suiker voor woonwagen drie althans bier is voor
ons allemaal. Kabouter Ton kocht een voordeelpakket papier waar wij met
zes personen een maand lang drie keer per dag kunnen gaan zitten waarbij we
niet zuinig hoeven zijn met de voorraad papier. Ook had hij van Akela Ria de
opdracht gekregen om suiker mee te brengen en dat heeft hij gedaan een pot
van 2 kg geloof ik staat nu bij hun. Tjaa Kabouter Ton koopt in het groot bij
de kassa heb ik dat afrekenmeisje maar verteld dat mijn maat Ton last had
van zijn darmpies om de hoeveelheid papier te verantwoorden. Albertje most
zijn driverslist laten zien om het bier te mogen kopen kijk dat krijg je nou als
je de jongste kabouter ben van het stel en dan val je als humptiedumpie wel
op tussen de bebaarde Kabouters.
Ja, ik ga deze reis geen ouwe koeien uit de sloot halen dat doet ondere andere
mijn buurman in Holland Bartho wel die staat uiterst rechts op de ladder een
koe uit de sloot te halen in het dorpje Rumpt. Toch wel geinig om te lezen wat
er allemaal gebeurt in Holland en Spanje, we kunnen hier vandaan het alarm
in ons huis te MacisVenda aan en uitschakelen (hij staat ingeschakeld hoor)
en zelfs een foto maken van de woonkamer, hal en kantoor daar allemaal via
internet. Eigenlijk zouden we deze reis ook een volgsysteem meenemen maar
op het laatste moment heb ik besloten dit niet te doen want anders zouden
jullie de hele dag kijken waar we uithangen en daar hebben we geen zin an.
Wij hebben vakantie en onze rust nodig maar haahahah we houden jullie wel
in de gaten via de satelieten hoog boven jullie hoofdjes Big Albertje is
watching you vanuut de joe naait et steeds.
Ik mot stoppe want mijnes eega heeft mijn hulp nodig ze heeft geen water in
de douche roept ze zal wel een vergeten knopje zijn hahahaha en we gaan om
tien uur met et bussie naar het dorp hier om naar het witte huis te kijken dus
de garoete van mij en mijnes schoongespoelde lekker ruikende moppie.
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Washington DC, we zijn
er weer!
4
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Monique:

He he, eindelijk weer eens wat flitsender internet. Vanmorgen was het een
ramp en gisterenavond was ik zelf een ramp
Ik ga dus even terug naar gisterenmorgen, zaterdag 2 oktober. We staan weer
lekker vroeg naast het bed na een prima nacht, deze keer zonder regen. Het is
best al koud ‘s nachts, maar dan slaap je wel lekker. Na het hele
ochtendritueel brengen Jan en ik de Surbanan terug, we mogen deze achter
het kantoor van de camping achterlaten. Als we samen terugwandelen, zien
we een Amishbuggy langs de campers gaan. Dezelfde man als die we in 2007
zagen, verkoopt weer brood, taart en allerlei andere goodies. Ik kan het niet
laten om toch stiekem vanuit de camper een foto te maken. Anita en Ria
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kopen lekkere dingen voorbij de koffie, daar happen wij wel een keer van mee.
Wij zien het de volgende keer wel.
Rond tien uur rijden we weg van Old Mill Stream, waar we gelukkig nog een
paar dagen zullen terugkomen, het blijft een super leuke camping en ook de
omgeving is zeer de moeite waard. We rijden via York en Baltimore richting
Washington DC. De rit verloopt helemaal lekker en net voor onze bestemming
stoppen we op een parkeerplaats vanwege hoge nood in camper twee.
Gelukkig heeft camper twee ook carrot cake van de Amish, dus zet ik snel een
pot koffie die we met z’n allen in onze camper soldaat maken. Het laatste
stukje van de rit gaat naar het Holiday Inn Hotel in Greenbelt, waar een
huurauto op ons wacht bij Avis. Jan, Albert en ik lopen naar het
Aviskantoortje, waar een duffe tiener in een veel te grote skatebroek en niet al
te slimme uitdrukking op haar gezicht de papierhandel doet. Kan zo moeilijk
niet zijn, want als preferred member hebben we formulieren waarop bijna
alles al staat. Voor haar nog lastig geloof ik, maar vooruit. Ik krijg de sleutels
van een mooie zachtgroene Chrysler Town & Country die prima is voor zes
personen.

Ik rijd achter Albert aan naar de camping en zie al meteen dat we de andere
campers kwijt raken in het drukke verkeer. Gelukkig heeft Albert
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telefooncontact met Anita, want ik hang er compleet communicatieloos
tussen. Op Cherry Hill, waar Albert en ik in oktober 2007 ook al eens een
aantal dagen stonden, checken we in en krijgen we het advies toch niet met de
auto DC in te gaan. Dan kennen ze Albert nog niet. Maar vooruit, wij
installeren onze campers en vertrekken dan richting het clubgebouw hier. Ria,
Anita en ik mikken een paar machines vol was en gaan dan een hapje eten in
het café. Mijn French Toast smaakt me prima. Ik installeer me hier met de
laptop en ondertussen komen de mannen ook binnen, zij zijn bier en nog wat
andere onbelangrijke boodschappen gaan halen. Ik haal ook voor hen wat te
eten en dan gaat Ton, Ria en Anita zwemmen. Als de was droog en gevouwen
is, is het al bijna weer half zes. We moeten nog opschieten voor onze uitje
vanavond! We gaan namelijk eten bij de Fogo de Cháo en daar heb ik heel veel
zin in.
Ik kleed me om en rond zes uur zit alles in de auto. We rijden naar
Pennsylvania Avenue en geven de auto heel chique af bij de jongens van Valet
Parking. Voor ons is de Fogo niet nieuw, we aten er eerder in San Antonio. Ik
laat het vandaag aan Anita over om te vertellen over deze heerlijke avond uit.
Ik wil er vooral over kwijt dat ik in tijden niet zo ontzettend gelachen heb!
Tjonge, wat was ik melig en wat had ik het naar mijn zin! Ik viel dan ook bijna
als een blok in slaap toen we weer vertrokken en kon de lichtjestour door DC
niet echt waarderen. Teveel wijn, te lekker eten of gewoon moe? Combinatie,
denk ik.
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Ik heb er in elk geval geen koppijn van vandaag, dus het zal wel meevallen.
Koppijn krijg ik alleen van niet-werkend internet en dat was vanmorgen het
geval. Vastbesloten me daardoor niet door uit het veld te laten slaan, heb ik de
laptop snel dichtgeklapt en ben ik me gaan aankleden voor onze zondag in
DC. We besluiten niet met de hop on hop off bus te gaan toeren, want er
wordt regen op gegeven en we gaan net zo lief zelf wat hoogtepunten
bezoeken. Ria voelt zich ziek en moet overgeven, dus die blijft lekker een
dagje in de camper om bij te komen. En zo vertrekken wij met z’n vijven in de
Chrsyler naar Arlington, waar ik heel graag de beroemde Arlington Cemetry
wil bezoeken. Op deze nationale begraafplaats liggen beroemdheden als de
Kennedy’s en andere beroemdheden, maar ook heel veel gevallen soldaten.
Nog steeds worden soldaten die sneuvelen in de oorlogen die Amerika voert,
hier begraven.

De begraafplaats ligt op een helling en wandelen is wel heel erg sportief, dus
kopen we kaartjes voor de Tourmobile die over het terrein rijdt. We sluiten
aan in een lange rij en hoe jammer ik het ook vind, we besluiten niet uit te
stappen bij de graven van de Kennedy’s, bij het wisselen van de wacht en bij
Arlington House. Ook daar zijn de rijen lang en we willen vandaag graag nog
meer doen. Toch hebben we geen spijt van ons bezoek hier, het was
indrukwekkend om te zien en te horen over het hoe en wat.
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Wij zoeken de auto weer op en zetten koers naar Alexandria. Op de blogs van
Petra heb ik vaak gelezen dat Old Town hier heel gezellig moet zijn en daar
houden we wel van. Petra heeft niks teveel gezegd, we vinden het heel sfeervol
en gaan aan de Potomac River op een terras lunchen. We zien heel veel
vliegtuigen overkomen die gaan landen op Reagean National Airport. We
genieten van een uitstekende brunch met een goed saladebuffet en een
heerlijk hoofdgerecht. Ton, Anita en Albert gaan voor de Philly Cheese Steak
Omelet, Jan en ik gaan voor een Macademian Nut French Toast met vers
fruit. Met na afloop een kop koffie, was het een prima geheel. We wandelen
nog even door het stadje en gaan dan weer door.
Albert rijdt ons naar de National Mall, het gebied in Washington waar veel
belangrijke musea en gebouwen aan liggen. We zien heel duidelijk het Witte
Huis, maar het is zó druk, dat we niet kunnen parkeren om dichterbij te
komen en zelfs niet kunnen uitstappen om foto’s te maken. Ook rond de Mall
is het vreselijk druk. Zondag is niet de meest geschikte dag voor dit soort
dingen, maar morgen geven ze echt slecht weer op, dus ook dan heeft het
weinig zin. We kijken vanuit de auto en genieten er allemaal toch wel van.
Op dit moment zijn we net een paar uurtjes terug en gelukkig is Ria weer
opgeknapt. We hebben met elkaar koffie gedronken en nu is iedereen een
beetje zijn eigen ding aan het doen. Het is al donker aan het worden en het
regent. Het lijkt erop dat het mooie weer een beetje op is, zo jammer! Morgen
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maar eens shoppen dan, dan gewoon binnen. Vanavond eten we ‘binnenshuis’
of in het campingcafé, we zien het zo nog wel.

Amish en Fogo de Cháo

4
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Anita:

Het duurt even voor er een berichtje van mij komt. Albert en Monique
brengen jullie op eigen wijze op de hoogte van alle belevenissen hier. Ik schijn
hoofdzakelijk ruzie te kunnen maken met de internetverbindingen hier op de
RV-parken.
Ben vanmorgen ook alweer bijna een uur bezig en krijg iedere keer weer
“problemen met internetverbinding” op mijn scherm te zien. Afijn, ik denk
dat mijn “internetverbinder” ook met vakantie is……
Eergisteren heeft Albert ons rondgereden in het land van de Amish. Van
oudsher Duitse emigranten die hun eigen geloof en cultuur enorm
beschermen en hun overtuigingen nog iedere dag op dezelfde wijze uitdragen
als hun voorvaderen dat deden toen ze voet op Amerikaanse bodem zette. Met
als enige verschil, dat ze met tijd en wijle toch van de gemakken van de
huidige tijd gebruik gaan maken, als het hun past. Enerzijds heb ik respect
voor deze overtuigingen en anderzijds vind ik de “afsluiting” voor de
buitenwereld moeilijk te begrijpen.
Gisteren zijn we met stralend weer vertrokken uit Lancaster. Eerst hebben we
nog brood en wat lekkernijen gekocht van de Amish die met paard en wagen
op de camping hun eigen gebakken brood, taartjes en jam verkopen.
Onderweg zijn we even gestopt en Monique had een overheerlijk bakkie koffie
gemaakt en wij droegen de Amish carrotcake aan die vol enthousiasmewerd
ontvangen. Gelukkig komen Monique en Albert en wij over drie weken terug
en ook op een zaterdag. De Amish dame verzekerde mij dat ze op zaterdag
altijd op de camping hun waren verkochten Joepie!!!!
Als welkomstcadeau kreeg ik zelfs nog een onderzetter met kruiden erin in
prachtig quiltpatroon. Als je daar een warm voorwerp opzet, dan gaat het
heerlijk geuren naar kaneel en andere kruiden. We hebben het echtpaar
hartelijk bedankt en hopen hen beide weer in goede gezondheid te ontmoeten
over drie weken.
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Washington…..
Na de koffie zijn we richting de stad gereden. Monique had de huurauto
opgepikt bij een hotel en reed als enigste dame, stoer tussen de mannen met
hun grote RV’s. Op weg naar Cherry Hill RV park, wat onze uitvalshaven
wordt voor Washington. Een mooi aangelegd park met voor ons 3 hele ruime
plekken. Genietend van de zonnestralen even buiten wat fris gedronken en
dan gaan de meisjes richting de wasmachines en de heren richting de winkel.
We eten een kleinigheidje, niet te veel want vanavond staat iets speciaals op
het program. Ria, Ton en ik genieten naderhand van een verfrissende duik in
het zwembad, terwijl Monique lekker op haar laptop zit te werken en Albert
en Jan gebroederlijk kleppen, zoals zij dat heel goed kunnen samen…..
Het is een onwerkelijk gevoel om de stad in te rijden, waar je zo vaak van
hoort of ziet op TV. Het geeft me zelfs een beetje de kriebels. We zijn er!
Vanaf de highway zien we de obelisk en het topje van het capitool. Allebei van
wit marmer en daardoor lichten ze op in de ondergaande zon.
We zijn allemaal een beetje onder de indruk. Daar gaan we dan, zes
Ollanderkes de stad in, geleid door onze chauffeur Alberto. Die stuurt me daar
een partij door die stad heen alsof hij er alle dagen komt. Wel met behulp van
de navigatie en soms met de ondersteuning van mamagatie Mo.
Na een kleine rondrit (lichtjestoer) van Albert en Monique draaien we op een
kruispunt linksaf. Op de hoek is een restaurant gevestigd, met aan de
buitenkant donkerrode markiezen: Fogo de Cháo. Na even de sleutels af te
hebben gegeven aan de heren die voor de Valet-parking zorgen gingen we het
gebouw binnen, alwaar akela Mo een week geleden al via internet voor ons
had gereserveerd voor deze zaterdagavond 02 oktober om 19.00 uur. Dat was
maar goed ook want het was er volle bak. Fogo de Cháo: Een Braziliaans
restaurant, met een aantal restaurantsals keten gevestigd in hoofdzakelijk de
oostkust van Amerika. Hun specialiteit is vlees, zoals het in Brazilië wordt
gegeten. Het concept is als volgt: het voorgerecht neme men zelf, van de
saladebar. Dat op zich is al een feestje: gemarineerde artisjokharten,
kipsalade, groene asperges, div. kleuren paprika, zalm, vleeswaren,
mozarella-bolletjes, tomaten, schorseneren, ui, ei, fruit, je kunt het zo gek niet
verzinnen of het staat er gepresenteerd. Een kleurenpallet van geuren en
smaken. Dit alles in een entourage van een restaurant met een strakke maar
toch warme aankleding. De kleuren en verlichting zijn stijlvol gecombineerd
met op diverse muren van het geheel een wand vol met wijnen, uitermate
mooi gepresenteerd in wijnrekken van meters hoog. Prachtig!
Het hoofdgerecht wordt uitgeserveerd door jonge mannen, die met staven vol
vlees van diverse “makelij” aan tafel worden gebracht. Als gast bepaal je zelf
hoeveel vlees je wilt eten. Bij aanvang van het diner krijgt iedereen namelijk
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een soort van onderzetter aangereikt met 2 kleuren. Rood en groen. Rood
betekend “even niet” en groen betekent “doen”! De jonge mannen komen bij
een groene kleur aan tafel en vertellen welke smaken zij meebrengen:
kip(vleugels of gekruide worstjes), rund(div. variëteiten), varkensrib,
ribbetjes in knoflook gemarineerd (maar dan ook ECHT met heul veul
knoflook), lamsvlees of lamskoteletjes…..noem maar op. En de kwaliteit is……
SUPER!
Het vlees is werkelijk om te zuigen, zo mals en zo smaakvol. De bijgerechten
zijn natuurlijk ook Braziliaans: gebakken bananen, soort van wentelteefjes
met sesamzaad en een soort van aardappelpuree. Als “Icing on the
weddingcake” hebben we een Braziliaanse wijn gedronken, een cabernetmerlot uit 2006 die zelfs een gouden medaille heeft gewonnen in Frankrijk.
Nou, wij snappen wel waarom! Als “zugabe” hebben we nog genoten van een
dessert: smaken mogen verschillen dus er zwierven een flan, een hele speciale
aardbeien ijscoupe, chocolademousse taart (memorabel zo lekker!), crème
brulée en Spaanse koffie over de tafel. Och jongens, wat hebben wij daar een
heerlijk avondje gehad!
Niet alleen het eten was een waar hoogtepunt. Ook de meligheid van deze en
gene was niet alleen aan tafel een bron van vermaak, maar zelfs het personeel
van Fogo de Cháo had er schik in. Ze zijn dat niet gewend, denk ik, dat eten zo
gezellig kan zijn……..wij gelukkig wel!
Op de terugweg, sloeg de vermoeidheid toe bij Monique en Ton. Die konden
allebei hun oogjes niet meer open houden. Terug gekomen op het Cherry Hill
RV Park, hebben we elkaar een goede nacht toegewenst en zijn rozig en
voldaan ons mandje ingekropen. FANTASTISCH AVOND!
Zondag 03-10-2010.
Deze dag begint niet goed, Ria voelt zich niet lekker en besluit om vandaag
niet mee te gaan. De rest stapt in de huurauto en Albert toert zo weer met zijn
gevolg Washington in. Als eerste staat Arlington Cemetery op het program,
het beroemdste kerkhof van Amerika. Hier ligt John F. Kennedy begraven
met zijn vrouw Jackie en zijn broer Robert. Hij is niet de enige beroemdheid
die hier ligt. Klinkende namen komen voorbij van generaals, senatoren en
zangers. Maar ook het graf van de onbekende soldaat symboliseert hier de
vertegenwoordiging van Amerika. Klein en groot, arm en rijk, zwart of blank,
burger of soldaat….hier is iedereen gelijk en respecteert met wat iedereen is
geweest of heeft vertegenwoordigd. Het is erg indrukwekkend en bezorgd me
een gevoel van nederigheid, als je daar rondkijkt. Het kerkhof is eigenlijk een
enorm mooi park op heuvels aangelegd en straalt rust en waardigheid uit. Het
doet mij denken aan Margraten, in Limburg, waar ook Amerikaanse soldaten
zijn begraven. Uit eerbied en respect zijn de grafstenen zo geplaatst, dat ze
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altijd in een rechte lijn staan (militaire orde). Ik ben al meerdere keren in
Margraten geweest. Het is aanzienlijk kleiner, maar de rust die daar heerst is
vergelijkbaar met de rust en sereniteit die ik hier weer ervaar. Ik had dit niet
willen missen.
Na het kerkhof is het volgende doel om Old Town Alexandria op te sporen.
Ook voor Albert en Monique een nieuw stukje Amerika. In de haven van dit
stadje eten we aan de haven van de rivier de Potomac een heerlijk lunch/
brunch. We wandelen nog even door het stadje waar gezellige straatjes zijn
met winkeltjes die uitnodigend lokken. Het is zondag en de Amerikanen
genieten van hun vrije weekend en dat is te merken. Overal is het gezellig
druk.
Hierna besluiten we om terug te gaan naar de camping en vinden we Ria
gelukkig geheel opgeknapt terug. Ze heeft een relax dag genomen en heeft
voor ons de koffie bijna klaar. Er wordt een raspberry crunch taartje bij
gegeten die Ria en Ton gisteren bij de Amish hebben gekocht in Lancaster op
de camping. Gezellig keuvelen we rond de picknick tafel, tot de heren
besluiten om de mankementen aan onze camper gezamenlijk op te gaan
lossen. Onze slide-outs gaan niet meer naar binnen en de kachel springt
regelmatig spontaan aan. Gelukkig hebben we drie technische mannen,
anders hadden we toch nog wel flinke problemen onderweg met de campers,
maar gelukkig kan het allemaal weer gemaakt worden. De dames
vluchten naar binnen omdat de eerste regendruppels beginnen te vallen. Dit
was ook voorspeld en we hebben geluk gehad dat we de gehele dag een
weliswaar bewolkte, maar wel droge dag hebben gehad.
Rond zeven uur bellen de heren elkaar op en wordt de auto richting het
restaurantje op de camping gezet. Het regent nog steeds en terwijl iedereen
een hapje gaat eten, ben ik nog in gevecht met mijn online formulier van
British Airways. Jan en ik hebben namelijk op onze tickets bijbetaald voor een
stoel met extra beenruimte op de exit rij. Maar het plaatje op internet klopte
niet met de werkelijkheid in het vliegtuig. We hebben tijdens onze vlucht dit
kenbaar gemaakt bij de steward. Die bracht alvast een glaasje champagne en
de welgemeende verontschuldigingen voor het ongemak en adviseerde ons
om op het vliegveld dit bij het personeel van BA te melden. Daar was niemand
aanwezig dus vandaar mijn internetpoging. Aangezien iedereen inmiddels wel
weet dat internetverbindingen in het buitenland, en ik, twee verschillende
werelden zijn…….begrijpen jullie wel dat ik eerst even mijn formuliertje het
internetdeurtje uit wilde doen. Ik krijg binnen 28 dagen van BA respons, werd
mij gemeld na verzending…….
Was net klaar met omkleden toen lieve Alberto mij kwam halen, omdat het
inmiddels flink was gaan plenzen hier. Er was een cheese-burger voor mij
besteld, maar mijn brunch en crunch waren nog niet voldoende gezakt (lagen
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nog op een bedje van Fogo de Cháo) en daarom heb ik moedig maar beslist
mijn burger ter beschikking gesteld aan mijn medereizigers. Die hadden
volgens mij hetzelfde probleem een beetje, want niemand hoefde een tweede
burger. Terwijl je normaliter nooit zo heeeel lang hoeft te slijten, voor je iets
lekkers kwijt wilt!
Na het eten nog heel even bij Monique en Albert het filmpje gekeken wat
gisteren bij Fogo is opgenomen door Albert. Enorm gelachen om het hoge
droogheidsgehalte. Zal niet in aanmerking komen voor een Oscar, denk ik
zo…Daarna lekker naar ons eigen stekje om te bloggen. Lang geleden al
beloofd en het is er nog niet van gekomen. En wat denken jullie…….geen
internetverbinding!!!!!
Heb alles dus in Word opgeslagen (bedankt voor de tip!) en zodra ik
morgenvroeg wakker word slinger ik mijn laptopje aan. Hopelijk lukt het dan
en als dat zo is……dan zitten jullie allemaal de laatste zinnen van mijn blog te
lezen.
Mijn manneke snurkt zachtjes op de achtergrond (wederom) en de regen tikt
zachtjes op ons camper raam. Noemen ze dit nou een déja-vú?????
Welterusten!
Het is nu kwart voor zeven in de ochtend en ik heb internet als een
speer…….geniet ervan!
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Even WEGnieuws tussendoor!
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George Bowman tijdens het WK in 2008 in Beesd.
Foto: Monique Tijmes
Tussen de gezellige blogs van Anita en Albert, toch nog even snel een leuk
stukje nieuws over het mennen in Kentucky. Tenslotte is dat ons doel deze
week!
De 75-jarige George Bowman, een legende op mengebied, is niet meer als
deelnemer in Kentucky, maar zal nog wel op het wedstrijdterrein verschijnen.
Hij heeft de eer om als voorrijder de marathon te rijden. Een voorrijder rijdt
het parcours, zodat er een gemiddelde tijd gesteld kan worden, eventuele
onvolkomendheden nog naar voren komen en alles zeker in orde is voor de
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grote wedstrijddag. Bowman zal dit op 7 oktober doen en ik denk dat men
hier geen betere menner voor had kunnen kiezen!

Na zonneschijn komt regen

4
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Ja hoor het is weer zover de regen tikte me wakker het druppelen op ons
woonwagendakje haalde mij uit men schoonheidsslaapje als ik nu lelijker ben
dan voorheen is het dus de schuld van de regen. Ook mijn lieve buurvrouw
was vanmorgen vroeg op niet dat ik haar ziet hoor ken namelijk niet door
haar gordijntjes heenkijken maar op het dashbord van dit bloggeval zag ikkus
haar verhaal online komen dus als je de energie gevonden heb om dit stukje
onzin in je op te nemen scroll dan verder naar ondere of naar bove om haar
verhaal van deze reis te leeze. Akela Anita kan best aardig schrijve hoor ik
denk dat ik maar fan word van haar en heb nu twee liefdevolle penners in
mijn buurt. Althans ik hoop dat Aklea Anita me nog lief vind want vanmorgen
heb ik haar gepest door terwijl ze bezig was een foto in haar blog te plaatsen
hahahha buurvrouw het was maar een melig grapje hoor Albertje zal het nooit
meer doen als je 25 dollar stort op mijne rekening hihihi.

Nee ik ben vandaag in een goede bui en wel een regenbui gaan wij met z’n alle
eens op vakantie krijge die kaantjes zin om hun kraantje eens open te zette
zodat mijn kale kopje nat word zodra ik buite de woonwagen kom. Ik ben net
die één van die figuren uut zo’n weerkastje bij zon kom ik buiten en bij regn
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blijf ik binnen. Toch zal de regen me vakantie niet verpesten want ikkus heb
hier zo naar uitgekeeke om met drie woonwagens rond te rekken. Het is echt
afzien hoor in zo’n woonwagen je rijd hier rond met een huuske op wielen en
moet zelfs in je eigenste hut naar de plee en kooke mot je hier ook zelf als je
de moeite niet neemt om je kok mee te nemen. Het is afzien Geen tv, geen
radio en zelfs geen dagelijkse krant in je moeders taal. We slapen op een bed
vol nummertjes en soms moet je je bed ‘s nachts op pompen hendig zo’n bed
die je opgevoel kan op pompen maar niet heus. Mijn Akelaatje ligt ‘s nacht
wel eens te woelen en dan komt ze in mijne nummerveldje waardoor mijn
nummertje hoger word dan voorzien en ikkus bijkans met het bolletje tegen
de kastjes boven mijn bedje knal. Dus uit voorzorg neem ik een nummertje
lager zodat als mijn mop rolt ik lekker kan blijve legge. Het is afzien hoor zo’n
trip als mijnes mopke naar de plee gaat ‘s nachts om haar water te looze schud
de hele hut ga ik het potje vol plettere dan ligt mijn moppie te moppere dat ik
over hare beentjes kruip logisch want mijne nummertjeskant ligt tege et
achterschotje. Van de liefde in bed mot ik me deze vakantie ook niks
voorstelle zegt ze want als ik op nummer zes leg dan leg zij op nummer neege
en das niks hendig.

Gelukkig hebben we wel een houtkachel aan boord waardoor we ons
woonwagentje lekker kunne warme en zo word et keteltje ook opgewarmd
waar een dun straaltje uit komt om je wat af te spoele gelukkig maar want
zonder een douche begint et hier misschien na wat daage behoorlijk te meure.
Het is afzien maar ja je bent op pad en morgen gaan we de paarden onder de
motorkap weer eens aan het werk zetten als er tenminste geen problemen zijn
met de techniek. Na de kapote ruitenwissers bij ons had Kabouter Jan
gisteren een probleem met zijn uitschuifkasten aan de woonwagen tja we zijn
moderne zigeuners we hebben door het uitschuife van de woongedeelte meer
ruimte binneneskamers als ze het doen dan tenminste en omdat het zou gaan
regenen wilde kabouter Jan in opdracht van zijnes Akela de kasten indraaien.
En dat werkte dus niet gelukkig weer snel verholpe door een techneut die hier
bij aanwezig was toch? Ook Kabouterbroeder Ton had last van zijn
woonwagen en kon de houtkachel niet aankrijgen voor zijne Akela gelukkig
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was de techneut aanwezig met droge lucifers en snel brande et kacheltje in
zijnes hut.

JA we maken wat mee hoor hier met de padvinderij onn road en ons clublied
zal dan vandaag weer uit volle borst worden meegezongen als we in de worst
op wielen gaan winkelen met onze schatten in het camouflagepakjes gestoken.
En is het vandaag de beurt aan KB Ton (k staat voor kabouter en B staat voor
broeder) om zijn haar in de klup eissen te laten knippen bij zo’n haircut, wij
zijn benieuwd en mocht het mislukken dan zal er geen foto meer van hem
geplaatst worden hebben we afgesproken.

Ik ga weer stoppen mijnes Akela is wakker en komt hier mij vervelen met het
voorlezen wat ik anderhalf uur eerder door het vroege opstaan al had geleeze
leutjes daar in het warme holland de garoeten van Albertje vanuut een nat
woonwagentje aan de overkant van de plas in the rain.

Het gaat goed hier
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Denk ik hier achter et knoppekassie met een bakkie naast me en denk de
afgelopen dagen nog eens terug. Ons kaboutergroepje heeft al wat dingen
beleefd die ik hier niet zal schrijven omdat er anders bij ouders, kinderen en
overige familie en kennissen er proat van kom. En dat kan je als postief
Albertje de mensheid niet aandoen toch? Alhoewel ze slapen allemaal nog en
ik zit hier in mijn nieuwe gisteren gekochte housebroek met warme beene te
geniete van de rust de eekhoorns wippe hier rond de woonwagen en genieten
van lekkere nootjes die als eikels uit de boom vallen. Kabouter Jan wilde
gisteren uit allemacht eikeltjes gaan raape want hij had trek in grootmoeders
eikeltjessoep met balle. Kabouter Ton wilde hem graag helpen maar met zijn
grote voete kraakte hij menig eikeltje dus geen hendig ventje om te helpen.
De Akela’s waren allang blij dat Kabouter Jan het raape opgaf en verder ging
met het speele in de childergarden eindelijk hadden ze rust en genoote er dan
ook echt van. In werkelijkheid zijn we naar Albertjes favorite winkel geweest
jawel de Bass Pro Shop waar ik dus mijn nieuwe housebroek scoorde bedrukt
met Beere, Eende en honden ook wel een jachttrafeel genoemd in de
volksmond. Hij is gemaakt van een soort flaneel en lekker warm als je hier je
bed uitrol. Ja gewoon je bed uitstappen kan niet in deze woonhut of je moet
Bedmo heete want die slaapt in het gangpad en hupst haar bedje zo uit als ze
‘s nachts mot watere. Even terug naar de Bass Pro na ook nog een paar truien
gesoord te hebben want et is hier kouwer als dat we hoopte vond ik ook nog
een paar schoenne die me paste dus mijn dag kon niet meer sstuk.
Ondertussen wilde we wel koffie of wat te eten en Akela Ria nam de leiding en
wilde ons naar de restrooms sturen om daar wat te drinken, volgens mijn
bescheidde mening op deze, liep ze met Kabouter Ton die op dat moment
vervelend was omdat hij alleen maar doppinda’s kreeg in een andere gedeelte
van een vertaling naar et Hollands. Kabouter Albertje piste bijna in de broek
van et lache en omdat Aklela Ria hem al de restroom had geweeze rende hij
op zijn ouwe schoene op tijd daar binne.
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Winkelen is niet mijn hobby maar ja je bent met een ploeg dus pas je je netjes
aan aan het gezelschap en ga dan mensen kijke in de winkelcentrum. Als de
Akelaas een winkel binnenhupste dan plofte de draagmankabouters op een
bankje en keurde de langslopende lady’s Kabouter Ton kan goed rekenen en
telde de score van de punte die we aan de lady’s gaafe snel op tot een
gemiddeld cijfer. Ik beoordeelde de bovenste helft en Kabouter Jan de
onderste helft van de lady totdat we tot de ontdekking kwamen dat de cijfers
niet meer berekend werden Kabouter Ton was aan zijn schoonheids slaapje
begonne althans dat zei Akela Ria toen ze terug kwam met een truitje ” ik zag
je wel slaape hoor Ton” zei ze zacht, nee hoor ik was aan het hoofdrekene zei
hij vlot. Wij van de Kaboutergroep JAT helpen elkaar en zeiden tegen de
Akela dat we het spelletje ik zie ik zie speelde en hij niet mocht kijke. De
Akela’s Mo en Anita waren het weer eens goed eens met elkaar en wij kregen
dan ook weer ons dagelijkse opdracht uitgedeeld namelijk karretje duwe in de
wallmart en laate die stomme karre nou nooit de kant op gaan die wij kieze.
Hoe ik het ook doe ik tref altijd een kar aan die versleete is en niet rijd zoals
hij hoort te rijden.
Vandaag gaan we weer op weg nou door een natuurgebied en als we marsel
hebbe zien we hopelijk eens een levend hertje of ander wild we hebbe de
laatste daage weer wat diertjes zien ligge langs de road. Ik ben het stadse weer
zat en wil weer hertjes langs mijn woonwaage zien hupse van die jonge
onschuldig kijkende hindes dan is het live good. Affijn lieve mensen aan de
overkant van de plas je weet nu weer dat het ons goed gaat alleen het geld is
bijna op dus mocht je nog ergens wat hebben stort het dan op de bij jou
bekende rekening van één van ons. Dus allerliefste schoonmama heb je nog
wat in een kous denk dan eens aan je allerliefste schoonzoon (gelukkig heb je
er maar één) en stort wat extra zakgeld. Ik schrijf geen bedelbrief hier maar
ook de andere Kabouters kunne best wat gebruike ene hier kenne ze geen
heitje voor een karweitje. Niet dat we een karweitje wille hoor, want we zijn
op vakantie.
Ik weet niet of de andere ook wat schrijve vandaag kijk gerust even hier boven
of onder en reageer gerust ook de familie Verschoor mag reageren gullie
Wilma is al voor gegaan en bent u geen familie of kennis/vriend van één van
de medereizigers geen nood ook uw reactie word verwacht in ons postbusje en
vergeet niet hij staat er niet gelijk want om ongewenste berichtte te krijge
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moeten wij uw reactie goedkeuren en dat doen we dagelijks dus …………………
reageer gerust
De garoete uut de joe naait et steeds College Park MD derde boom links naast
Kabouter Jan en Ton van de Kaboutergroep JAT en hun Akelaas
en gullie eigenste Kaboutertje Albertje Kretiek Himself

Washington – Luray

6
OKT
Anita:

04-10-2010
Het is alweer een dag of wat geleden dat ik mijn berichtje toe heb kunnen
voegen aan dit grote dagboek. Vandaag ga ik het internet weer eens tarten (of
het internet mij……het is en blijft een vraag).
We hebben gisteren nogal wat regen gehad, terwijl de telefoontjes via Skype
van USA – Nederland – USA ons vertelden dat de temperatuur heerlijk is in
Holland en iedereen in de nazomersfeer is. Heerlijk toch! Geniet er allemaal
maar lekker van. Wij hebben de zon nog tegoed. Monique liet vandaag op
haar laptop zien dat de komende dagen de temperatuur van 22-23 graden op
gaat lopen tot 26 graden en alle dagen volop zon tot aan het weekeinde toe.
Nou, dat horen wij graag want dit weekeinde begint voor de menners (en voor
ons) de wereldruiterspelen. Met Jet en Klaas uit Berlicum hebben Jan en ik
nogal wat sms-verkeer gehad hier. Zij waren erbij, toen de dressuurploeg van
Nederland hun geweldige resultaten haalden, zowel individueel als met het
landenteam. Ook geweldig is het resultaat van Brett Parberry, de Australiër
die wij bij Jet en Klaas hebben leren kennen en die nu 9e (!!!) is geworden op
de WRS. Supergaaf!
Daarom heb ik gisteren een enorme leuke oranje driekwart broek gekocht. Dit
gaat deel uitmaken van het ludieke aankleedsel wat we mee hebben gebracht
vanuit Nederland en waar ik in het begin al over geschreven heb. Onze
mascotte (stokpaardje) wat ik in mijn koffer heb gedaan hebben we gisteren
in goed overleg onze “Janssen” genoemd. Dit in eer aan Janssen van Monique
en Albert, die met zijn maatje Whisper nu frank en vrij rondhuppelt in
Frankrijk. Janssen is een markant paard en verdiend een eervolle vernoeming
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in deze en vandaar onze keuze. “Onze Janssen” is trouwens een kerstdecoratie
van orgine en als je hem in de oren knijpt, dan zingt hij de jingle-bells-rock.
Mochten de Nederlandse menners het goed doen, dan zullen de omstanders
dit lied nog vaak gaan horen……
Mijn Wereld-broekje hebben we gisteren in Baltimore gekocht. Daar was een
Bass Pro Shop waar Albert helemaal gek van is en die hij graag aan Ton en
Ria wilde laten zien. Deze winkel ligt in een winkelcentrum waar je bijna 20
minuten nodig had om rond te komen. In Amerika is everything muuuuuccch
bigger! We hebben rondgeshopt en geluncht in the mall, zoals dat hier heet,
terwijl de mannen (kabouters) punten gaven aan voorbij komend vrouwelijk
verkeer.
Einde van de middag zijn we richting de camping terug gegaan en zowaar…
het zonnetje piepte af en toe tussen de wolken door en het was droog. Omdat
we ‘s avond ons “laatste avondmaal in Washington” hadden besloten we
lekker uit te gaan eten bij “Olive Garden”. Een van oorsprong Italiaanse
keten. De kaart was bijzonder uitnodigend en we besloten allemaal voor een
soepje te gaan en een hoofdgerecht. De chicken & gnochi soep was erg lekker!
We besloten er een lekkere witte wijn bij te scoren die pastte bij de gerechten.
Ton koos voor een zoetere versie en Jan en ik aan een heerlijke Italiaans
chardonay reserve. Helemaal toppie!
Ons hoofdgerecht werd ook eensgezins gekozen door Jan en mij: chicken en
shrimps carbonara pasta. Op mooi bijpassend servies ontvingen we een
heerlijk bordje pasta. Het vulde enorm en ik heb zelfs een klein beetje op mijn
bordje achter gelaten omdat ik het niet meer op kon. De soep vulde al
enorm en het hoofdgerecht gaf de genadeklap. Wel een zalige klap trouwens!
Alleen de echte stoeren onder ons kozen nog voor een nagerecht en de rest
ging voor koffie of cappucino. Moe maar voldaan ging het richting de auto en
gelukkig hadden Albert, mamagatie en navigatie deze keer geen onenigheid.
Dit resulteerde in een terugweg van ± 10 minuten, waar we heen ongeveer
drie keer zolang over hebben gedaan. Helaas was het donker, anders hadden
vast wel wat van het mooie landschap gezien
!
05-10-2010
Vandaag gaan we op pad richting Shenendoah National Park en Luray als
eindbestemming.
Monique leverde vanochtend de auto weer in bij het verhuurbedrijf en werd
opgepikt door Albert.
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Jan reed nog even door richting Ikea, waardoor wij dachten dat hij nog even
in de ballenbak wilde spelen. Maar nee hoor, hij was alleen even van het padje
af…..
Toen weer in colonne richting de “Skyline Drive”. De mannen sturen de RV’s
alsof het dagelijks werk is. De dames genieten van de prachtige vergezichten
en springen rond de campers om foto’s te maken. Het is nog tamelijk groen in
het park maar hier en daar beginnen de herfstkleuren al goed zichtbaar te
worden. De “Indian Summer” of “Fall Foliage” moet nog beginnen. Gelukkig
komen we over 2 weken weer deze kant in gereden en hopen we op een mooi
kleurenpalet.

Na een kleine lunch in het National park, rijden we door richting de camping.
Het blijkt in een glooiend landschap te liggen en we voelen ons hier enorm
thuis. De plekken waar we staan, liggen boven op de heuvel en ons uitzicht is
bijzonder rustgevend en nodigt uit tot relaxen. De heren drinken een glaasje
wijn in onze camper en de dames sluiten zich bij het gezelschap aan, na nog
gauw even een aantal wasjes in de wasmachines te doen. Het rollenpatroon
blijft er wat dat betreft wel duidelijk inzitten!
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Vanavond is het een “lekker-in-eigen-camper-bakken-en-braden-dag”.
Iedereen heeft gisteren nog wat inkopen gedaan in de supermarkt en vandaag
doet iedereen lekker wat hij/zij wil. Heerlijk om even bij te bloggen, wasje
vouwen, luieren op de bank met een i-podje in zijn oren (Jan) en krantje lezen
op internet. Iedereen doet zijn ding en het is goed zo. Ook dit is vakantie!
Morgen mogen de heren aan de bak met hun RV’s om ze richting het zuidwesten te krijgen over een redelijke slingerweg. We hopen op mooi weer en
zon, want dan zijn de vergezichten zo mooi!
We houden jullie op de hoogte van onze belevenissen!

De verbazing voorbij

6
OKT
Monique:
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Gisteren was ik niet helemaal fit. Ik ben al met een verkoudheid vertrokken
en het slechte weer van de laatste dagen heeft me geen goed gedaan.
Combineer dat met de terugslag die ik eigenlijk altijd wel een keer krijg als ik
een weekje in de States ben en het beeld is compleet. Moe en vooral heel erg
koud. Ik heb dus een aantal uren onder twee dekbedden in ons
nummertjesbed doorgebracht en dat is me goed bevallen. Ik ben weer
helemaal de oude, zij het met een verstopte neus, maar daar hebben we
Otrivin voor.
Toen ik weer boven water kwam, zag ik de blog van Anita die prima verslag
deed van de laatste dag in Washington en onze rit door Shenendoah National
Park. Het waren twee uitersten, shoppen in een leuke mall en rijden door de
natuur met prachtige uitzichten aan beide kanten van de bergrug. Het was
voor ons de tweede keer in Shenendoah, maar deze keer was het veel
helderder dan in 2007. Erg fijn voor de foto’s. Ik ben weer aardig bij met het
uploaden van foto’s, heb hier razendsnel internet, al is het niet dat van de
camping maar waarschijnlijk van een of andere grote dieselpusher hiernaast.
Er staan hier weer kapitale dikke motorhomes. Ik kijk uit op een ding van een
meter of vijftien, zestien met als aanhangertje een grote dikke pickuptruck en
achterop nog een paar fietsen. Op het dak een batterij airco’s en nog wat
andere zwarte dingen, ik heb geen idee wat het zijn, maar het hele dak ligt vol.
Natuurlijk ook een grote satelietontvanger erop en natuurlijk ook eigen
internet, want ik zie ‘Bob’s Bus’ op zijn kenteken en in het rijtje met draadloze
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netwerken. En met dit verhaaltje over het spulletje van de buurman, kom ik
op de kern van mijn blog. Ik ben namelijk de verbazing compleet voorbij!
Dit is onze achtste campertrip door de Verenigde Staten en voor mijn de
negende vakantie in dit land. Nadat ik als meisje van zeventien door mijn
ouders ben meegenomen naar vrienden in Californië ben ik totaal verslaafd
geraakt aan Amerika. Deze vrienden hadden destijds al een camper, een RV,
zoals ze dat hier noemen en namen ons mee voor een trip naar Chowchilla,
waar we Dick en Elly en hun kinderen leerden kennen (Dick was al een oude
vriend van mijn vader) en ook voor een tour naar het noorden van Californië
en Oregon. Vanaf dat moment heb ik altijd geweten dat ik terug wilde. Maar
wie trouwt met een boer en 200 koeien kan zich niet voorstellen wanneer dat
dan zou moeten gebeuren. Maar het leven kan rare wendingen maken. Gerard
overleed en ik leerde Albert kennen. Twee dagen na onze ontmoeting vertelde
ik het hem: ‘Jij gaat met mij naar Amerika’. Ik zag mijn kans schoon met een
chauffeur van zo’n grote vrachtwagen, daar moet een camper een
peulenschilletje voor zijn.
En zo vertrokken we in 2002 met Peet, Saskia en Esmee naar Californië. Het
was een vrij korte trip van 18 dagen, maar wat hebben we genoten. We zogen
alles in ons op, de grote campers, de vriendelijke mensen, de enorme wegen,
de prachtige natuur, de glamour van de steden en de armoe van het
platteland. Dit land is zo anders, zo typisch. Raar, hoor ik sommige
Nederlanders weleens zeggen. Tja, wat is raar? Sommige mensen vinden alles
raar wat anders is dan wat ze zelf kennen. Amerikanen zijn hypocriet volk,
hoorde ik pas nog van iemand. Waarom? Omdat ze je dochter van zeventien
geen alcohol willen schenken? Tja, ‘s lands wijs, ‘s lands eer, toch? Stoer, vind
mijn zoon, als hij meisjes van 16 achter het stuur van zo’n grote auto ziet. Ha,
dat wilde hij toen ook wel, dan maar geen pilsje, toch?
Ik weet nog dat we van de ene verbazing in de andere rolden, die eerste trip
en ook nog wel tijdens de grote reis die we in 2006 maakten. Dik zes weken
waren we toen onderweg, hier en in Canada en zo langzamerhand begrepen
we meer van hoe alles hier werkt en doordat we ook regelmatig contact
hebben met bewoners van dit enorme land, begrijpen we ook vaak waarom
dan bepaalde dingen hier zo zijn. En terwijl ik de andere buurman weg zie
rijden met zijn hele grote dieselpusher, besef ik het des te meer. Ik ben de
verbazing voorbij. Ik voel me hier thuis, ik ken het land, ik ken de mensen en
hoewel er altijd nog veel te ontdekken valt, voel ik me hier geen echte toerist
meer.
Ik geniet van de omgeving, van de mensen om me heen, van het samen reizen
en ik hoop nog veel mooie nieuwe plekjes te ontdekken deze reis. Ik kijk
enorm uit naar de Wereldruiterspelen in Kentucky, hoewel dat misschien wel
voelt als elke andere menwedstrijd, weet ik veel. En natuurlijk gaan we nog
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naar New York, heerlijke stad! Maar gek genoeg heb ik misschien nog wel het
meeste zin in de dagen die we straks gaan doorbrengen waarbij niks op het
programma staat. Waar ik kan shoppen tussen de Kaantjes, op de camping
kan hangen met een boek, gewoon mezelf Amerikaans tussen de Amerikanen
voelen. Ik hoef niet meer zo nodig allerlei nieuwe dingen binnen te zuigen, het
is goed zo. Het zal onze voorlopige laatste Amerikatrip zijn, we richten ons op
Spanje (o, zalig Spanje met je grote mooie zon!) en willen ook van ZuidEuropa veel meer gaan zijn. Maar dat ik nooit meer terug zal komen in
Amerika? Kan het me niet voorstellen … echt niet!

Even een uitlegske

6
OKT

Hallo daar aan de andere kant van het plaske hier wat van gullie eigenste
trouwe penner Albertje vanuut de Steeds. Ik mot gullie berichtte dat ondanks
het wat mindere weer het met ons goed gaat en we aardig op weg zijn richting
ons doel genaamd Kentukkie. Jammer is alleen dat er dochters zijn van
medereizigers die denken dat hun vader een kabouter met baard en puntmuts
is geworden toen we door de lucht vlogen om hier in de steeds te komen.
Helaas is dat niet waar uwes vader is gewoon uwes vader gebleven en hij zit
nu niet op een paddestoel te genieten van een blikje dennetrappist. Waarom
we kabouters zijn komt voort uit het feit dat wij Jan, Ton en Albertje een
stukje jeugd gemist hebben en nooit bij de padvinderij hebben mogen spelen.
Nu we aan deze trektocht begonnen zijn waren we eindelijk terug in onze
jeugd dus volgens de regels van de padvinderij kabouters. Gelukkig hebben
wij gisteren onze proeven van bekwaamheid goed afgelegd al dreigde
kabouter Ton bijna te zakken omdat hij de tank van de zware afvalstoffen de
berepot dus, verstopt had met zijn dikke toiletpapier die hij notabenne
zelfstandig aangeschaft had. Maar het geluk zat bij hem in de waterslang en
door het inbrengen van wat water spoelde het krantepapier weg zodat hij
gewoon weer de pot op kan. Vandaag is het een grote dag voor de
kaboutergroep we mogen een andere naam kiezen namelijk en gisteravond
vertelde kabouter Jan opgelucht dat hij daar eruuug blij mee was. Een
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kabouter word gezien als een kindervriend en dat is onze Jan helegaar niet
althans hij heeft een hekel aan de kids die rondstruine bij de Ikea. Hij is als
onze kleine Jan regelmatig door zijne eega achtergelaten in de ballebak aldaar
en omdat hij dacht dat hij alle balle most verzamele liepe die mormels hem in
de weg en peste dan onze Jan akelig en dan krijg je een ballebaktrauma van
hier tot Tokio toch?
En de vrouwenvorm Akela is ook in werkelijkheid een afkorting eerlijk gezegt
moet er staan Akeligeeega maar ook vandaag komt er voor de boze ogen ook
een andere naams vorm we gaan iets zoeken in de paardenwoorden ikkus
grinikt in plaats van Anita rijd Paulus (zo heet hun paard) onder zadel kan je
er ook van maake Anita rijd onze Jan onder zadel hahahah. maar effekens
serieneus kenne gullie geen nieuwe naam zoeke voor ons groepje? Ken de
familie en vrienden ook eens nadenken hoe zij hun geliefde zoude noeme en
dan niet beginne met Jantje of Tonnetje of Albertje want dat klink bij de
padvinderij niet het moet wel stoer zijn. Voor de dames houden we gewoon
Akelaas das best hendig.
Gullie zaten ook op een foto te wachten van onze woonwagen en ik heb gistere
avond er één kunnen neeme een gaaf ding he

Met twee slide outs heb je best veel ruimte in zo’n woonwagen hoor. Het is
best gaaf om met drie woonwagens op pad te zijn Ton geniet met volle teugels
vand de dingen die hij ziet en bij elke stop komt de nostalgie weer boven
drijfe, spring spontaan in zijn verleden en hoe hij als kind achter het paard
het land bewerkte wij hebben natuurlijk hier aan deze kant geen beschikking
over zijn fotodoos dus een plaatje gevonden op de world wide web

Reisverslag USA 2010 - Washington DC - Wereldruiterspelen Kentucky - New York City

Vandaag gaan we weer een stukje dichterbij kentukkie komen en ons
paardenbloed begint al harder te stromen donderdag komen we daar aan wel
50 mijl verder als waar de sport beoefend gaat worden omdat er geen plaats
was voor onze woonwagens daar in de buurt. Maar dat mag de pret niet
drukke en hebbe een huurauto besteld om heen en weer te rijden misschien
toere we daar ook wat rond. Vanmorgen kreeg ik al een plaatje op gestuurt
van Marie de echtgenoote van Koos die ook meedoet in het spelletje paard
rondrijden

Welcome to Kentukkie

Stuur dus gerust uwes reactie of een suggestie over de groeps naam voor de
mannen vanaf deze site off the water de garoete van mij
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Yes, we zijn in Kentucky!

7
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We gaan … wel twee dagen terug. Het is zo druk, dat er van bloggen weinig
komt.
We schrijven dus 6 oktober 2010, Luray, Shenendoah National Park. We
worden hier wakker op een hele mooie en goed verzorgde camping, waar we
prachtig uitzicht hebben op de bergen. Het is een koude nacht geweest en ik
kleed me warm aan met een van mijn bij Brass Pro Shop aangeschafte truien.
Het weer valt echt een beetje tegen, het is harstikke bewolkt. We maken ons
op voor een rit die ons dwars door West Virginia zal voeren. TomTom wil ons
over de Interstate gooien, een route die maar liefst 60 mijl langer is dan
degene die ik samen met Streets & Trips voor ogen heb. De route die ik wil, is
bovendien ook nog eens overal met groene stippeltjes gemarkeerd, dus
aangemerkt als mooi ‘scenic route’.
We rijden richting Front Royal en gaan dan naar Strasburg. Daar gaat het
maar liefst twee keer mis, omdat mijn RandMcNally totaal onduidelijk is en ik
niet kan vinden hoe we op de gewenste highway 55 kunnen komen. Bij de
tweede wanhopige stop, komt Anita met de redding: mijn eigen oude RV Atlas
uit 2006 heb ik vorig jaar aan hen meegegeven en die brengt uitkomst. De
kaarten zijn een stuk beter, dus houd ik als mamagatie deze map op het
dashboard. We krijgen vandaag een mooi cadeau van moeder natuur. Wat een
geweldige route rijden we. De bomen zijn al volop aan het verkleuren en we
worden verwend met veel bossen tegen prachtige berghellingen en met
kleuren als een prachtig tapijt van groen, geel, oranje, rode en bruine tinten.
We rijden langs boerderijtjes met zwarte koeien, hier en daar wat mooie
paarden en veel leuke oude auto’s en machines. Echt platteland! Tussendoor
zijn er statige kleine stadjes en typisch Amerikaanse dorpjes.
Het is een pittige rijdag voor onze chauffers en onderweg zien we ook nog een
zwaar ongeval, waarbij een auto verschrikkelijk beschadigd is en de bijrijder
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nog niet uit het voertuig is gehaald. Brrr, dat kan natuurlijk ook nog zomaar
gebeuren. We zien regelmatig wild dood langs de weg, van kleine eekhoorns
tot flinke herten, je zal er een tegen de wagen krijgen. Als we na een paar uur
toeren een beetje uit het onbewoonde gebied zijn en op een wat bredere
highway zitten, regent het inmiddels behoorlijk. Ook rijden we regelmatig zo
hoog in de bergen dat we in de mist terecht komen. En dan, klaboem, staan de
ruitenwissers weer stil. Kapot, kaduuk, alweer. We zijn ‘not amused at all’.
Helemaal niet! We moeten nog een klein uurtje en proberen er het beste van
te maken.
Uiteindelijk komen we aan bij ons doel van vandaag, Stonewall Jackson State
Park. Deze tip van Cor en Ingrid blijkt een gouden tip. Wat is het hier
geweldig mooi! Ondanks de regen, die gelukkig snel minder wordt, is het zó
mooi. We weten dat we hier geen internet hebben, maar ook dat we dat in de
lodge wel kunnen krijgen. Een foto van Ingrid met haar laptopje voor de lodge
staat nog op mijn netvlies, dus nadat we ons geïnstalleerd hebben, bel ik de
receptie voor een shuttlebusje om ons daarheen te brengen. De bus is er zo en
dan begint het grote genieten. We installeren ons in het prachtige gebouw in
de bibliotheek waar de dames achter hun laptopjes kruipen en de mannen
zich met drankjes bij de haard installeren.
Toevallig tref ik Ingrid online, harstikke leuk om haar even te bedanken voor
de leuke tip en voor haar leuk om te zien dat wij in hun spoor treden. We
spreken meteen af om binnenkort met elkaar lekker bij te kletsen, dat wordt
hoog tijd! Na het online gedoe gaan we naar het restaurant van het hotel en
daar genieten we van een erg goed diner. Kost wat, heb je ook wat. Jammer
dat de serveerster totaal geen gevoel voor humor heeft, maar vooruit, je kan
niet alles hebben. Na een paar drankjes aan de bar, zit de dag er voor ons wel
op. We nemen de shuttle terug en maken dan een heerlijke lange nacht, maar
niet nadat ik een paar foto’s maak van het verlichte gebouw vanaf de donkere
campground.
Vandaag staan we rond half acht naast ons bed en zijn we vrij vroeg klaar. Ik
maak een rondje foto’s, heb geen internet, dus een rustig ochtendje. We
ontbijten alleen met koffie, omdat we afgesproken hebben deze keer
uitgebreid te ontbijten. De zon schijnt, dus we kunnen vandaag zonder
ruitenwissers. De stomme dingen willen alleen maar hoog blijven staan, dus
schakelen we de hele ruitenwissermotor maar uit. Het is vandaag een rit van
dik vijf uur, met alleen maar interstate, maar het zijn wel hele mooie routes
weer. Alweer genieten we van de prachtige fall foliage hier. Het lijkt erop dat
we een ware Indian Summer krijgen, mooi najaarsweer als staartje van de
zomer. We voelen het warmer worden en als we net voorbij Charleston
stoppen bij Cracker Barrel voor uitgebreid ontbijt (zo rond half twaalf) is het
inmiddels dik 20 graden. Heerlijk!
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De ontbijten bij Crackel Barrel zijn als vanouds superlekker, maar wel veel.
Albert is stoer en neemt een Cowboy’s Breakfast, compleet met steak en
hashbrowns (aardappeltjes). De rest houdt het op echt ontbijtspul als French
Toast, pancakes, oatmeal en dat soort dingen. In het winkeltje worden nog
wat goodies gekocht en daar gaan we weer. Ook nu zien we onderweg weer
een ongeluk. Als we eindelijk in Kentucky zijn, stoppen we voor een pauze op
een rest area. Daar zitten we heel erg zonnig aan een picknicktafel en dan
voelt het wel heel erg als vakantie hoor. Super, het is 26 graden hier vandaag!
Rond een uur of vijf komen we aan op Renfro Valley Entertainment Center.
Er is hier een hele muziekcultuur met elke dag optredens en gelukkig ook een
campground. Het draadloos internet wil in eerste instantie niet en Anita heeft
nu zelfs nog steeds problemen, terwijl ik draai als een speer. We houden het
heel erg kort, want we kunnen maar tot zeven uur terecht in het restaurant en
we hebben trek. We halen eerst kaartjes voor de show van vanavond en eten
dan lekker ‘country’. Het is simpel maar goed, met kip, ham, pot roast en
simpele broodjes. We nemen breadpudding toe, heerlijk!
Om zeven uur zitten we in de Old Barn voor de show van vanavond. Zes
artiesten maken er een feestje van! Ze zingen country en bluegrass muziek,
helemaal goed. We genieten van de show, de humor en de gezelligheid en ik
maak veel foto’s en filmpjes. Er blijft weinig goed van moet ik zeggen, in het
donker. Anita vertelt me net dat ik niet eens foto’s mocht maken, maar ach,
dat bordje heb ik niet gezien en wie leest hier mijn blog? Niemand toch!

Terug in de campers zie ik op Internet dat we morgenmiddag geen
Nederlander zullen zien starten in de dressuur, ze zitten allemaal in de eerste
drie groepen en wij hebben kaartjes voor groep vier. Jammer, maar het goede
nieuws is dat onze eigen IJsbrand eerste staat, gelijk met Chester Weber,
waar ik toch ook een echte fan van ben. Theo Timmermans staat tweede en
heeft de beste proef van dit jaar gereden naar eigen zeggen en staat gelijk met
de sympathieke jonge Duitser Christopher Sandmann.
Nu zitten we dus met z’n allen in de camper bij Jan en Anita, die zijn van de
drankvoorraad. Ik heb een heerlijk glas droge witte wijn voor me en ben weer
bij met mijn verhaal. Morgenvroeg om acht uur kan ik bellen naar Bleugrass
International, een grote truckrepair boven Lexington. Moturis heeft daar een
nieuwe ruitenwissermotor naar toe laten sturen, eens kijken of dat ding een
keer kan worden ingebouwd morgen of overmorgen. We halen in elk geval
morgenvroeg een auto op bij Enterprise, zodat we mobiel zijn om hier heen en
weer te komen.
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Slecht internet

8
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Albert:

Slecht internet en het moraal zakt een beetje maar ja wat wil je een
padvinderij met digibeten loop wel eens achter de feiten aan. Het gaat niet
elke dag van een leie dakkie ook niet in woonwaage Kretiek weer hebben we
te maake met technische storingen van deze hut. Was het eerst dat in een
zware regen bui op de eerste dag de ruitenwisser uitviel en gelukkig weer
gerepareerd was heeft deze het eergisteren tijdens alweer zware regenbuien
de pijp aan Maarten gegeven. Tijdens et badderen van mijnes eega stond ze
opeens met de douche deur te roepen als een mager varkentje op vakantie.
Gelukkig heb ik altijd een schroevendraaier bij me want een hendige vent op
op de toekomst voorbereid. Ook het vulle van de verswatertank gaat goed als
we stil staan onderweg laat ik een spoor van vocht achter op straat zodat de
volgkabouters hun weg ook kunnen vinden. Zo heb ik ook al lampjes uit het
stapelbed moeten halen om ze elders te gebruiken nee deze reis gaat et niet
zoals het moet en ik ben dan ook vastbesloten deze K#t campers van deze
firma voortaan te laten staan waar ze horen op de junkjard. Zo het hoge
woord is er uit of toch niet want ook mijn mede klupkabouters hebben elke
dag wel wat en als KabouterKlus loop ik mijn dagelijkse rondje dan lekt de
bereafvoerpijp dan weer loopt het water over het terrein tja vakantie is
vakantie en toch had ik deze reis niet wille misse alhoelwelletje een paar
andere woonwagens hadden bij ons beter gepast.
Zo dat was het tijdperk van de woonwagens nu ga ik weer over tot de
verslaggeving van de Kaboutertjes die parmantig gisteravond mee hupste met
onze akelige eegaas naar een show van kouwe jongens en meissies die op een
houteplankie hun muziek lieten schallen over de hier aanwezige grijze massa.
Wij met ons ploegie halen de wekelijkse leeftijd gemiddelde deze week met
wel 12 jaar naar beneden en werden dan ook als helden ontvangen en werd
mij zelfs de hand geschud met een gemeend welcome friend. Terwijl de
andere doorliepen hield deze ouwe friend mij dus tegen omdat mijne mo
verteld had dat we uit europa kwame en hij wel wilde proate met een echte
overzeese meneer ikkus dus. Kabouter Ton liep snel door want voor et zelfde
geld most hij de man uitlegge wat hij deed voor werk en dan was het weekend
wellicht te kort. Na afloop vna deze gezellige samenzijn zonder drank zijn we
in de woonmobile van akelige Anita binnegewipt om de daar aanwezige flesse
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drank soldaat te maken de bediening van kabouter Jan was super en was mijn
glas leeg dan was hij ook zo weer vol hendig ventje om bij je te hebbe dus. Ja
we hebben heus wel lol tijdens deze trip volgende week motte we zeker een
uur huile want dan vertrekke Mobile3 weer naar huis Akelige Ria en haar
houseband Kabouter Ton wippe dan de plas weer over om hun kinderen weer
in het gareeltuig te krijge dus kinderen Verschoor aankomende week zaterdag
dus moet de rommel van de housparty en overige feesten niet meer zichtbaar
zijn enne et bed van de die twee kan gerust naar buite van uwes pa en ma zijn
uitgeslaape . Een tip voor onze kids lees gerust ook deze verslaggeving is die
guppies thuis kijken er niet mer van op of om als wij weg zijn de
zelfsstandigheid druip er van af en onze Esmee heeft zich opgeworpen als
kook/wasmoeder van onze Peet. Zit me nu af te vragen of hij de geplande
klusjes al gedaan zou hebbe thuis maar achh we Benne nog een heel poosie
weg toch? Laten de piepels in hun buurt die dit leeze effekens eens gaan kijke
bij hem. We gaan vandaag naar het doel waarvoor we op pad zijn gegaan de
wereld mensport dus ondanks et slechte internet Benne we effekens op pad
dus de garoete van ons kluppie en gullie Albertje

Can I take your picture?
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Monique:
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Vanwege slecht Internet hier snel alleen even een verslagje vanaf Starbucks,
dit stukje plaats ik zo ook op het paardenforum Bokt.nl.
Vrijdag 8 oktober, zes Nederlanders die allemaal ‘iets’ met paarden en
mennen hebben, besluiten na het zeer geslaagde WK Vierspannen in Beesd in
2008 samen naar de Wereldruiterspelen in Kentucky te gaan. Na een lange
voorbereiding en een dikke week met drie campers ‘on tour’ vanuit New York
City ging het spul vanmorgen op stap. De oranjekoffer is opengegaan en
opgetuigd met allerlei oranjespul gaan we op stap vanaf onze camping zo’n 50
mijl verder.
Weten wij veel? Wij zien voetbalsupporters in oranje kledij, ik was ooit in
Thialf tussen een meute dolgeslagen schaatsfans en wij gaan dus in het
oranje, niet te zuinig. Al op de parkeerplaats is het raak. De eerste de beste
parkeerwacht vraagt of hij een foto van ons mocht maken. De trend voor
vandaag is gezet! We hebben niet geteld, maar als we voor elke foto die van
onze groep gemaakt is vandaag een dollar hadden gekregen, hadden we
vanavond riant uit eten kunnen gaan. We deden dat trouwens toch wel, maar
hebben zelf de rekening betaald.
Het Kentucky Horse Park is overweldigend groot. We hoeven niet lang in de
rij voor onze kaartjes die we vooraf besteld hebben via Internet en ook bij
security trekken onze outfit alle aandacht en worden onze tassen amper
nagekeken. Een agente wil ons graag op de foto en ik vraag haar of ze ook met
mijn camera een foto wil maken. Het zou toch wat zijn als iedereen foto’s van
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ons heeft, behalve wij zelf! En zo lopen we door het heel mooi opgezette
strodorp (zonder stro), waar ik snel een handtekening ga halen bij Chester
Weber en hem veel succes wens. Hij zegt genoten te hebben in ons eigen
Beesd en vertelt me dat we voor hem moeten juichen, omdat hij meer
Nederlandse paarden in zijn span heeft dan IJsbrand. Ik beloof hem voor
allebei even hard te juichen. We nemen wat te drinken en een broodje en gaan
dan met het shuttlebusje naar het ‘driving stadium’.
Ook daar vallen we zacht gezegd op. We gaan weer op allerlei foto’s, moeten
zwaaien naar de grote camera’s van de filmploeg en er we krijgen veel vragen,
maar vooral ook veel complimenten. Anita merkt droog op dat ze nu pas een
beetje een idee krijgt, hoe Beatrix zich voelt af en toe. We zijn ’the talk of the
town’ en hebben er zelf vreselijk veel lol om. Speciale aandacht is er vooral
voor onze mascotte, ons stokpaard met de zeer Nederlandse naam Janssen
(zie mijn profiel voor het ‘waarom’ van deze naam). Janssen heeft zijn
Hollandpetje op, neemt het netjes af bij het volkslied en zingt ook nog Jingle
Bells voor iedereen die een foto van hem wil maken. Zijn hoofd en snuit
bewegen dan vrolijk mee op het deuntje. Helaas kent Janssen maar één liedje
….
Maar terug naar de wedstrijd, daar komen we voor. Jammer genoeg hebben
alle Nederlandse deelnemers hun dressuurproef al gereden, we hoopten op
Nederlandse deelname in de laatste groep. Vier keer naar de dressuur kost 50
dollar per keer per persoon en dat is gewoon heel veel geld. Op het moment
dat de dressuur vanmiddag begint staat IJsbrand gedeeltelijk eerste met
Chester Weber en is Theo derde achter deze mannen. Tucker Johnson bijt het
spits af en rijdt exact dezelfde score als Theo, zodat Nederland en Amerika op
de gedeelte eerste en de gedeelde derde plaats zijn. Hoe is het mogelijk!
Uiteindelijk rijdt de Australiër Boyd Exell een ijzersterke proef, het spat er
gewoon vanaf en de jury ziet dat ook: vijf punten los van Chester en IJsbrand.
We gaan hier nog een heel spannend weekend beleven, het kan echt alle
kanten nog op.
Het is bloedheet op de tribunes en wij kijken tegen de zon in. Gelukkig helpen
goede zonnebrillen wel genoeg om de proeven te kunnen zien, maar voor
foto’s is het echt veel te scherp licht. Jammer, de foto’s zijn dan ook niet
geworden wat we ervan verwacht hebben. Het leuke van deze afsluiting van
de dressuur is wel dat we ook nog de eerste tien deelnemers terug zien. Tot
onze grote vreugde zitten alledrie de Nederlanders daarbij, want Koos is
tiende geworden vandaag. We juichen de longen uit ons lijf als ze binnen
komen en geven ook alle andere deelnemers hun welverdiende applaus. Het is
leuk om te zien hoe de Nederlandse menners, maar vooral de grooms, ons in
beeld krijgen en ook dat we een speciale groet mogen ontvangen tijdens de
ererondes.
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Bij de shuttlebussen terug het park uit, moeten we lang wachten. We hadden
net zo goed kunnen gaan lopen, maar ach, gezelligheid kent geen tijd. Alle
meligheid ten top na de geweldige belangstelling van de Amerikanen, barsten
we ook nog eens spontaan in zingen uit. ‘Want dat geeft allemaal niks, want
wie holt van mekaar, holladiejee, holladiejoo … ‘ Gelukkig snapt niemand wat
we zingen, maar succes hebben we wel! We krijgen spontaan applaus van de
wachtende menigte en later komen mensen ons bedanken voor het
entertainment. Zelfs vanavond, bij Outback Steakhouse, zijn er nog mensen
naar ons toegekomen om te vertellen hoe ze genoten hebben van ons groepje
vandaag. Kentucky: wacht maar, we komen terug, het weekend is nog lang!

We staan aan kop!

9
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Monique:

Wat een geweldige dag weer. Ik ga niet klagen over het hete weer, tenslotte ga
ik in Spanje wonen, maar het was warm! Maar daardoor was het natuurlijk
ook geweldig weer om de hele dag buiten te zijn. We zijn de dag vandaag
gestart bij Starbucks, omdat het internet op de camping het gewoon niet doet.
Daar even het verslag van gisteren online gezet en nu laden de foto’s van
gisteren. Op die van vandaag moeten jullie wachten, ik heb mijn kabeltje in de
camper liggen, wist ik veel dat we vanavond weer bij Starbucks zouden
belanden.
Hier zit ik dus nu, met een heerlijke frappucinio na te genieten van een
supermooie wedstrijddag en lekker eten bij Applebee’s. Wat zullen we d’r van
zeggen, behalve dat we weer 3000 keer op de foto zijn geweest? Het was een
prachtig wedstrijdterrein met supermooie hindernissen. Als eerste
Nederlander reed Theo Timmermans een hele goede rit en Koos de Ronde
reed echt super. De Amerikaan Chester Weber, toch een grote concurrent
voor de Nederlanders zakte ver weg in het klassement. IJsbrand had vandaag
een hele grote tegenslag: er is sabotage gepleegd aan zijn marathonwagen, het
ding is met een stanleymes bewerkt en erg beschadigd. Gelukkig mocht
IJsbrand wel als laatste starten, zodat er tijd was voor reparaties.
IJs is IJs niet als zoiets hem nog niet scherper maakt dan hij al is. Hij reed een
fantastische rit en kroop zo dichterbij concurrent Boyd Exell die nog wel
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eerste staat in het klassement. Het Nederlandse landenteam staat inmiddels
bijna 27 punten los van de USA op de tweede plaats. Dat goud kan ons bijna
niet meer ontgaan. Vanuit Nederland kregen we al telefootnjes dat we op TV
waren en ook voor de Amerikaanse TV hebben we interviews gegeven. We
worden echt famous hier!
Ik ben eigenlijk te moe voor uitgebreid verslag. Morgen hebben we de laatste
wedstrijddag en maandag gaan we weer op pad, deze keer met een gigantische
doos met onderdelen voor onze camper. We laten de ruitenwissermotor
elders inbouwen, hoe of wat zoeken we maandag nog uit.
Ik zie net dat Anita aan het schrijven is over ‘onze Janssen’, onze mascotte die
vandaag over de show heeft gestolen. Ik ga jullie voor vandaag verlaten, ik
hoop jullie morgen heel veel mooie foto’s te kunnen laten zien van de
heerlijke dag van vandaag!

Janssen als VIP (Very
Important Paard)
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Anita:

Gisteren hebben we een geweldige middag gehad in het Kentucky Horse Park.
We hebben het tweede gedeelte van de dressuur gezien en waren getuige hoe
Boyd Exell een geweldige proef neerzette.
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Gelukkig hadden we wel de eer om aanwezig te zijn bij de prijsuitreiking,
waarbij de beste 10 rijders met hun paarden werden gepresenteerd. Enorm
leuk voor ons dat onze “oranje” mannen het zo goed doen. Wij hadden ons
voor die gelegenheid dus uitgedost in oranje en zoals jullie hebben kunnen
lezen, is dat niet geheel onopvallend voorbij gegaan, hier in Amerika.
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Ons stokpaardje “Janssen” is op Totilas na, het meest gefotografeerde paard
van de WEG. Zelfs als hij in mijn armen ligt te rusten, worden er nog plaatjes
geschoten. Niets gaat aan de Amerikanen voorbij en ze reageren allemaal zo
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spontaan op ons! Inderdaad, echt iedereen wil met ons op de foto. Ze vragen
het gewoon en als we dan braaf poseren ( zo braaf als wij zijn) dan schieten er
uit alle hoeken nog meer liefhebbers die dan snel hun plaatjes schieten.
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Vanochtend vroeg uit de veren omdat de marathon al om 10.00 uur begon.
Allereerst langs “Starbucks” voor een koffie en gratis internet. Op onze
camping wil het niet lukken om verbinding te maken. Gelukkig niet alleen
mijn probleem deze keer, maar ook Monique, Albert en Ria hebben geen
verbinding meer. Dus vandaar de vroege koffie gescoord en wat mails
beantwoord. Daarna snel verder naar Lexington. In de auto oefenen we alvast
wat Nederlandse liedjes en de stemming zit er helemaal in. Al bij de
parkeerplaats begint onze “foto-sessie” weer en krijgen we opgestoken
duimen van de Kaantjes, de Canadezen, Duitsers en overige
vertegenwoordigde fans. They really think we’re awsome en Janssen is cute!!!
Volop in de belangstelling vervolgen we onze weg naar hindernis 5, waar we
onze dag beginnen in afwachting van Theo Timmerman die als eerste
Nederlander in de hindernis komt. Hindernis 5 is het verst weg gelegen, dus
lopen we onze route van achter naar voor. Het park is ongeloofelijk groot, dus
we maken aardig wat meters.
Bij hindernis 5 treffen Ria en Ton hun vrienden, de familie Corsten en hun
vriend Sjef. Gezamelijk moedigen we Theo aan en vervolgen onze weg verder.
Koos de Ronde is de tweede startende Nederlander en lang heeft hij op
diverse hindernissen de snelste tijden. Yiieehaaaa!
Dan bereikt ons het bericht dat de marathonwagen van Ijsbrand Chardon is
gesaboteerd en dat haalt natuurlijk wel even de sjeu eruit. Wat een
onsportieve actie!!!! Eerst schijnt er nog een actie van de Amerikanen te zijn,
dat hij op zijn eigen tijd moet starten, maar gelukkig word geregeld dat hij als
laatste mag starten. Dat geeft iedereen de gelegenheid om zijn wagen goed te
controleren op eventuele gebreken en daarna kan hij gaan rijden. Hij gebruikt
zijn adrenaline goed en wint!!!! Yieeehaaa!!!!!
Morgen gaan we naar de vaardigheid. Die zal tot op de laatste seconde
spannend blijven voor de individuele rijders. Boyd Exell en Ijsbrand liggen
dicht bij elkaar en er kan van alles gebeuren. Als landenteam zijn ze vrij
veilig…
Wij zijn erbij en misschien halen we de Nederlandse TV wel weer. Vandaag
waren we in beeld en morgen vertegenwoordigen wij de nationale kleur van
ons land en zullen we alle rijders aanmoedigen. Oranje boven!
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Goud voor Nederland en wij
halen de pers
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Monique:

Met IJsbrand Chardon die onze Janssen het beste paard vindt!
Zondag, de dag waarop het moet gebeuren? Wordt IJsbrand kampioen, houdt
Theo zijn mooie klassering vast en kan Koos er nog een paar plaatsjes
bijsprokkelen? En natuurlijk het allerbelangrijkst: gaan we de gouden
teammedaille mee naar Nederland nemen??
Onze eerste stop is Starbucks, ze beginnen ons te kennen daar. Lekker koffie
met een mini-ontbijtje, wat internetten en dan weer naar Lexington. We
hebben een hele fijne huurauto, een Dodge Grand Caravan, waar we met z’n
zessen makkelijk in passen. Het is gigantisch druk op het parkeerterrein,
maar we moeten alsnog ver lopen naar de shuttle, bergop. Ik weet snel een
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golfkarretje te charteren waar nog maar twee mensen op zitten en zo kunnen
Ria en ik lekker luxe mee naar de schoolbussen. Toevallig treffen we dezelfde
chauffeur als gisteren, gezellig! De bus brengt ons snel naar de ingang van het
wedstrijdterrein.

We zijn inmiddels een bekende verschijning in het Kentucky Horse Park.
Vroeg vrijdag iedereen nog waar we vandaan kwamen en waarom we in het
oranje gekleed zijn, vandaag kregen we vooral aanmoedigingen te horen. ‘Go
Netherlands, wow, Dutch, you’re amazing en natuurlijk ‘Go for gold!’. We
beginnen zowaar sterallures te krijgen. De verkopers van de dagelijkse
programma’s beginnen te juichen als we voorbij komen en op onze weg naar
de shuttles die naar het driving stadium rijden, worden we weer een keer of
tig op de foto gezet. We besluiten dat we nog makkelijk een toertje door het
park kunnen maken met het karretje achter de grote John Deere, zodat we
nog eens wat meer zien dan mennen.
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En dat is leuk! We komen langs de stallen van allerlei disciplines, zien het
grote voltigestadium waar het onwijs druk is en bijvoorbeeld ook de stallen
van de bereden politie van het park. We zijn erg verbaasd om te zien hoe
groot dit hele complex is. Als we langs de stallen van de menners komen,
komt net Koos naar buiten stappen met het span. Natuurlijk roepen we even
naar hem en wensen we hem onwijs veel succes. Hij bedankt ons met een
grote vriendelijke zwaai. Als we eindelijk uitstappen bij het driving stadium,
zien we IJsbrand voorbij komen, voor hem dezelfde wens en weer een grote
big smile met groet met de zweep.
Er staan al lange rijen voor de eet- en drinkkramen en we nemen voor we de
tribunes opgaan nog een hotdog en een flesje water. Terwijl we staan te eten,
belt Linde me. Zij schrijft voor de Paardenkrant en Bit en heeft weken geleden
al contact met me opgenomen voor een interview, ze was bij toeval op onze
blog terecht gekomen. We lopen naar onze plaatsen in vak A, sectie 102, pal
naast de ingang van het stadium voor de spannen. Vreemd genoeg zitten er al
mensen op onze plaatsen en de plaatselijke wegwijsvrijwilliger checkt zowel
hun als onze kaartjes. Hoe het kan snapt hij niet en wij al helemaal niet, maar
deze plaatsen zijn dubbel verkocht. Hij biedt ons plaatsen aan tussen de
atleten, hun sponsoren, eigenaren van de paarden en de pers, pal aan de
andere kant van de ingang. En zo zitten we ineens op een erg leuke plek, want
de aandacht van de menners gaat natuurlijk direct na de rit vooral naar de
mensen die zij persoonlijk kennen.
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Als we ons net geïnstalleerd hebben, komt ook Linde en tussen een paar ritten
door, vertel ik haar over onze reis, onze groep en waarom we hier zijn.
Eigenlijk vooral omdat we dit gewoon een keer willen meemaken en Amerika
ons altijd weer trekt. Ze vraagt ons of we dit evenement beter vinden dan het
WK in 2008 in Beesd, maar kom, dat is geen vergelijking. Dat waren
menkampioenschappen, dit is een groot evenement voor heel veel disciplines.
Maar stiekem vond ik Mariënwaerdt ook wel erg leuk (plaatselijke trots!).
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En dan wordt het spannend, want Koos is inmiddels aan de beurt. Ik was niet
erg blij met mijn foto’s van vrijdag, mijn lens is gewoon niet snel genoeg en de
zon zorgde voor hele uitgebeten luchten. Vandaag dus alles handmatig
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scherpstellen, veel klikken en het polarisatiefilter erop. En dat gaat stukken
beter! We brengen een paar geweldige uren door op de tribunes. De uitslag
hebben de liefhebbers natuurlijk al lang gezien, voor de wat minder
bekenden: Boyd Excel is wereldkampioen, IJsbrand nipt tweede, Koos vijfde
en Theo eindigde op de zevende plaats. Supergoed. Jammer dat individueel
goud er niet in zat, maar jongens, teamgoud is binnen, het feest is geweldig en
wij genieten met volle teugen! Ik maak heel veel foto’s en lig in een deuk als ik
zie dat Marie bij Koos achter op de wagen juist foto’s van ons maakt
Na
afloop van de prijsuitreiking lopen we naar IJsbrand toe om hem te
feliciteren. Natuurlijk zien de fotografen hun kans schoon en worden wij met
IJsbrand voor het span geparkeerd. Anita vraagt heel serieus aan IJsbrand of
hij onze Janssen durft vast te houden en gelukkig durft hij dat. Erg leuke
plaatjes zagen we net op de site van manege Chardon.
Maarten, de KNHS-baas, heeft ons vanmiddag een keer of zes uitgenodigd
voor de champagnebar, dus gaan we in kolonne, met Jos en Francien die we
ook weer gevonden hebben op pad naar het feest. Het duurt een tijd voor de
menners daar zijn, want die zitten eerst nog in de persconferentie. Als ze
komen, is het een grote gezellige boel met veel champagne, veel Nederlandse
muziek en natuurlijk weer veel foto’s. We liggen in een deuk als Marie komt
met twee keurig afgedrukte foto’s van ons groepje. Een of andere
buitenlandse dame was die gisteren in het hotel bij haar komen brengen met
de uitdrukkelijke wens dat wij ze zouden krijgen. Zo leuk!
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Theo straalt, Koos geniet en IJsbrand is niet helemaal blij, maar maakt er
toch nog wel een gezellige speech van. Wereldkampioen Boyd Exell wordt
door de Nederlanders enthousiast onthaald en de champagne smaakt hem
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ook wel (of niet??). Voor ons is het mooi geweest, wij vertrekken, maar niet
nadat Marie ons nog een keer als groep met Koos op de foto wil, waarbij
Janssen natuurlijk weer in het middelpunt staat. Leuk om die foto ook al te
zien op de site van Koos en zijn team. Wij zijn inmiddels ‘famous in
Kentucky’.

Terwijl Anita zich een weg naar de uitgang ‘hugt’ met allerlei Amerikanen en
andere buitenlanders, sloffen wij haar achterna. De vermoeidheid zit er goed
in, maar gelukkig hebben we nog energie genoeg om bij Outback Steakhouse
de overwinning van het Nederlandse team te vieren!
Vandaag is het ineens weer een gewone dag. Albert en ik staan vroeg op om te
zorgen dat de huurauto voor 9 uur weer in Richmond is. Het is zeker een half
uur heen en weer terug en als we terug in Renfro Valley zijn, wachten we bij
Denny’s op de anderen. Het gezamenlijke ontbijt smaakt weer ouderwets
lekker, geen Amerika zonder Denny’s! Na het ontbijt gaan we weer on tour.
We hebben besloten niet via de snelste route over de interstate te gaan, maar
kiezen voor de 25 East.
Deze route staat in het boek ‘120 most scenic byways of America’, dus moet de
moeite waard zijn. Meteen aan het begin van de route zien we een Wal*Mart
Supercenter, dus de bevoorrading is ook weer in orde. De route is inderdaad
adembenemend mooi! Helaas helaas zijn onze ruitenwissers nog niet gemaakt
en ondanks een sopbeurtje vanmorgen zijn de ramen te vies om foto’s door te
maken. Jullie moeten het dus doen met mijn beeldende verhaal: één grote
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lappendeken van mooie herfstkleuren in een decor van glooiende heuvels en
hier en daar prachtige meren. Wat wil je nog meer? Ja, foto’s, maar die
hebben we dus niet, maar geloof maar dat wij ervan genoten hebben!
De route heeft ons in Gatlinburg gebracht, wat volgens een inwoner van
Tennessee die we in Lexington ontmoetten, ongeveer tien keer de Tilburgse
kermis is. Op zo’n circus zitten wij niet te wachten, maar wij staan dan ook
gewoon lekker buiten het stadje op Smoky Bear Campground. Het is hier
lekker rustig en heel mooi. De lieve dame die ons heeft ingecheckt was ervan
overtuigd dat we maar voor één nacht geboekt hadden, terwijl wij er twee in
de agenda hebben staan. Gelukkig viel er te schuiven met plaatsen en kregen
we zelfs een gratis upgrade naar drie hele ruime plekken bij elkaar. Albert is
later nog even naar haar toegegaan met haar eigen email waarin wel degelijk
staat dat we nog een nacht hebben bijgeboekt en dat ze dat nu juist zo graag
wilde, omdat ze bang was dat we anders geen tijd zouden hebben voor het
park. Eind goed, al goed, dus.
Ik heb hier vandaag eindelijk mijn blog en foto’s eens kunnen bijwerken, een
verslag geschreven voor Bokt, wat mail kunnen beantwoorden en héél veel
was weggewerkt. Vanavond hebben we lekker buiten gegeten, de eerste keer
deze reis. We hebben pizza laten bezorgen en het was super om zo laat in het
jaar nog buiten te kunnen zitten tot half tien. Met twee leuke nep-pompoenen
met kaarsjes erin was het ook nog eens helemaal in Halloweensfeer! Morgen
gaan we met een huurauto Great Smokie Mountain National Park in! Zullen
we beren zien??
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Heb ikkus genoten?
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Als eeuwige ouwe brompot met hier en daar een snuffie Kretiek kan ik gullie
meedelen dan ikkus zelfs wat genoten heb. Zelfs gelachen, gezwaaid naar al
mijn fans en wat van die old lady’s die totaal geen verstand hadden van een
paard uit het plaatselijk trammetje geholpen. Natuurlijk met een
vriendelijkwoord in de trend van come jong lady let y help you oute off the
train. Dan wilde die dooskes gelijk met ons op de foto en enkele wilde een
huggie. Gelukkig voor mij waren we met het kluppie en hadden ieder een taak
die we per dag wisselde ikkus was de driver van de rentalcar en had de macht
over de knoppies warm en koud. Ook mocht ik bij wijze van uitzondering
zaterdag tijdens het hindernis rijden op mijn meegenomen toeterke blaase als
we we verder gingen naar een andere hindernis of de groep dreigde uit een te
vallen. Dat was eigenlijk het grootste gevaar. Kabouter Ton benoemd tot tas
drager van zijnes eigenste eega liep met die hutkoffer vol ja wist ik het maar te
zeule over het terrein als de tas met schone onderboxjes had gezeten had hij
daar wel gehuppeld. Volgens de kenners van dameshutkoffers moet er
minstens een doos muntjes hebbe ingezete om een bietje gewichtig over te
komen. Kabouter Jan heeft dit weekend prima werk verricht en is
opgeklomme tot kabouter fotograag never in his live had hij de lust zin en wil
gekend om iets op de gevoelige plaat vast te leggen. Akela Anita is
verantwoordelijk voor deze opvoeding van hulpkabouter naar fotograag
kabouter. Tijdens de reis naar Kentukkie stuurde ze Kabouter Jan elke
ochtend de woonwagen uit zodat zij het vloertje kon dweile en dat vond onze
Jan geen succes hij stond dan steevast op de trap te mauwe dat hij er weer in
wilde dus akeligeeega hing het toestel om zijnes nekje en riep hem na maak
maar wat foto’s schatteboutje van me. Dus trainde ons Jantje regelmatig en
op de foto’s te zien heeft hij aanleg, ga zo door ons Jan. Tja en dan effekens
wat over de lady’s FotoMo en HugAnita en KletsRia hebben het volgens mij
ook aardig naar de zin gehad dit onvergetelijke weekend.
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Ik kan en mag van de bond weinig schrijfe over de paardesport maar als je
Albertje wat beter ken weet je dat hij vaak even zijn ongezoute mening gaat
geven bij de persoon of team in kwestie. Eigenlijk zo Albertje de plek van
Tjeerd Veldstra best over kenne neeme voor een zacht prijssie natuurlijk. Een
bietje hugge met de hollands lady’s is geen zware taak alhoewel ik heb er één
gezien die ik onder geen beding zou wille hugge. Er was een mevrouw, ik
schrijf het netjes, die wilde graag beroemd worden in kentukkie en dacht dat
de hele paardewereld aan haar eigenste voetjes lag overal waar oranje was
was zij ook alleen had ze geen oranje kleding aan en werd dan ook niet
gevraagd op de foto als er weer een kaan een sfeerplaatje voor thuis wilde
hebbe. Ooit heb ik eens een gesprekje wille voere met die dame in kwestie
maar ze zag mij niet staan ach je wild wat zijn en je word niks eigenlijk zielig.
Toen wij in de tent van de drank waren om het hele holland gebeure met een
drankje uit te zwaaie was zij er niet en heeft dus geen glas gedronke met de
rijders en hun aanhang. Word beroemd net als Albertje voor één weekend
want bij de volgende wedstrijd is men de groep Akeligeeegaas en
Kaboutergroep JAT allang weer vergeten toch?
Bij een volgende wedstrijd op het vaste land van Europa koome er weer
busladinge met trouwe fans en BOBO’s nee geef mij maar het weekend inm
kentukkie waar wij een beetje bobo waren voor het Nederlandse volk en op
vele camerageheugenstikkie staan afgebeeld in ons oranje outfit met een big
smile.

IJsbrand, Koos en Theo en hun teams bedankt het was fantastisch jullie
spontane gezwaai naar ons team was hardverwaremd en waren dan ook blij
dat we het konde blusse met champagne alleen één probleem ikkus was de
Bop en most het doen met wat fris al rook ik wel naar de champagne doordat
Koos zijn fleske leegspoot over Theo waar ik toevallig net naast stond.
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Lees alstublieft ook het echte verslag van dit WK op diverse manieren en
mocht er iets in staan over ons kluppie stuur gerust de tekst en foto’s naar mij
Garoet van Albertje en een huggie voor de lady’s

TROTS op
“onze” mannen………

12
OKT
Anita:

Natuurlijk zijn wij akelas trots op onze kabouters! Albert, Jan en Ton (in
alfabetisch volgorde, om geen verschil te maken) zijn onze schattebouten en
hebben het niet altijd gemakkelijk met hun akelige-eegas.
Maar mijn trots is dit weekend vooral gericht op onze Nederlandse menners.
Nou hebben onze kabouters alledrie ook gemend (of nog), maar dat is qua
snelheid aanzienlijk beter bij te houden als wat ik dit weekend heb zien
gebeuren. Wat was het spannend. Niet goed voor mijn rikketik, zei ik al tegen
Albert. Tot op de laatste seconde kon er nog van alles gebeuren. Maar hetgeen
we stiekem op gehoopt hadden (Chardon ook nog individueel goud) dat
gebeurde niet. Maar de beste mag winnen en Boyd Exell was deze keer de
beste.
En toen de huldigingen van de marathon, vaardigheid, individuele medaille
en het TEAM GOUD! Kippenvel heb ik gehad. Meerdere keren! We hadden in
de auto het “Wilhelmus” al geoefend. Die zat er goed in…
Gelukkig mochten we het nationale volkslied 2 x zingen. Voor Ijsbrand
persoonlijk en gelukkig ook voor Koos en Theo, waar we zo enorm van
genoten hebben. En zij volgens mij ook wel een beetje van ons, die gekke
Hollanders die geheel in oranje/Holland-stijl een enorm kabaal maakte op de
tribune. Als dank kregen we regelmatig een glimlach, een zwaai of een keurige
groet terug. Bedankt heren!
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Op de tribune werden we uitgenodigd door een aantal mensen die de teams
op eigen wijze vertegenwoordigden om na de feestelijkheden een glaasje
champagne te komen drinken met de rijders en hun grooms. Da’s toch de
droom van iedere Nederlander die bij de sport betrokken is, om dat mee te
mogen maken? Dus, kwamen we na een daverende ereronde van alle menners
beneden bij de tribune Ijsbrand tegen die daar stond met zijn 4 kanjers nog in
het tuig.
Ik feliciteerde hem van harte met zijn medailles en kreeg als opmerking terug:
“Maar volgens mij hebben jullie sowieso al enorm veel lol gehad”. En dat
klopt Ijsbrand. We hebben genoten van alles: de sfeer, het prachtige Kentucky
Horse Park, het rijden van de menners, de Amerikanen die donderdags nog
aan ons vroegen waar we vandaag kwamen en zondags tegen ons riepen: You
go Holland!
Kijk da’s nou reclame maken voor dat kleine landje aan de overkant van de
oceaan. Heel veel Amerikanen hebben we geschiedenisles gegeven, over onze
nationale kleur (bright orange, zoals zij dat noemen). Keurig legden wij dan
uit dat die kleur ons Koninklijk Huis vertegenwoordigd als zijnde leden van
“Het huis van Oranje”. En dat wij dan weer enorm trots zijn dat er 3 teams
van die kleur meerijden bij de besten van de wereld!
De Amerikanen vonden ons mensen met “spirit”. Wij noemen dat gewoon
gezellig….. Dat is op de foto’s ook wel te zien, die her en der op internet
rondzwerven. Zelfs op de sites van Koos en Ijsbrand zijn we terug te vinden.
Zij trouwens ook alle drie op die van ons, zo zijn we dan ook nog, haha.
En het allerleukste was dat we werden gevraagd om bij het span van Ijsbrand
te komen poseren met de paarden op de achtergrond. Ik vroeg aan Ijsbrand of
hij onze “Janssen” vast durfde te houden tijdens het fotograferen. Nou, dat
durfde hij wel, zei hij. En dus staan we daar…..allemaal (oranje) licht af te
geven. En onze “Janssen” het middelpunt, zoals hij dat al al die dagen is
geweest! GEWELDIG!!!!!!!
In de champagnebar hebben we gelegenheid gekregen om Koos en Theo ook
persoonlijk te feliciteren en Boyd Exell werd ook met open armen ontvangen.
Natuurlijk kon ik het niet laten om hem ook even te “huggen” en hij keek blij
verrast naar onze “Janssen”. Helaas Boyd, dit warmbloedig paardje blijft bij
mij!
Ik ben nog bezig om de foto’s van kabouter Jan te bewerken. Zoals hij gisteren
tegen mij vertelde, maakten de echte pers/fotografen ook heel veel foto’s en
kan je er dan maar een paar van gebruiken. Dus ga ik braaf aan het snijden,
plakken en lichter maken en hoop ik jullie binnenkort zijn geweldige
resultaten (hij gaat voor goud..) aan jullie te laten zien. Tot dan!
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Artikel Paardenkrant
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OKT

Met heel veel dank aan Annie, kunnen we jullie nu al mee laten kijken in het
geweldige artikel wat Linde Oortveld over ons schreef voor de Paardenkrant
die vandaag uitgekomen is:

Klik op het artikel voor een grotere versie:
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Misschien schrijf ik zo nog even over onze dag in Great Smoky Mountains
National Park gisteren, maar ik ga eerst eens douchen, voor de mannen terug
zijn uit Sevierville waar ze de huurauto ingeleverd hebben! Veel foto’s van
gisteren volgen ook nog.
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Great Smokie Mountains
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Monique:

We zijn wat ingekakt op het blog, tijd om weer eens verslag uit te brengen. Ik
heb zojuist de foto’s online gezet die maandag en gisteren gemaakt zijn.
Dinsdag: dag voor de Great Smoky Mountains, het drukstbezochte Nationale
Park van de Verenigde Staten. Nadat Albert en Jan in Sevierville onze
huurauto hebben opgehaald, rijden we naar Gatlinburg. Het is best al laat,
want de auto halen duurde dik anderhalf uur. We hebben de tips gekregen om
naar Clingman’s Dome te gaan en ook de loop rond Cade’s Cove te maken. We
genieten van de geweldige uitzichten op de mooie bergen om ons heen. De
foliage heeft volop toegeslagen en we zien veel gele bomen, maar ook soms
feloranje en zelfs mooie rode tinten. Gelukkig stoppen we hier en daar om wat
foto’s te maken.
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Het is enorm druk in het park en we rijden soms stapvoets. Op 5 mijl van de
top komen we in de file. We besluiten om te draaien, we hebben geen zin om
uren aan te sluiten. Wel jammer, want het uitzicht vanaf de verkenningstoren
op de top schijnt fenomaal te zijn. Wij gaan terug naar Gatlinburg om te
tanken en een hapje te eten. We komen terecht bij TGI Friday’s, waar het
prima smaakt allemaal. Na wat toeristisch gewinkel gaan Ton, Albert, Jan en
Anita met de kabelbaan naar boven. Ria en ik hebben weinig zin en ik koop
een paar leuke dingetjes voor Esmee. Het ritje met de kabelbaan stelde weinig
voor volgens de klimmers.
Dan gaan we weer. We vragen elkaar allemaal wel of het lukt, want we hebben
een full size SUV gekregen en de Chevrolet Tahoe is niet echt zo ruim als we
gehoopt hadden. De Surburban was een stuk prettiger, vooral voor Jan en
Anita die achterin zitten. Maar ook zij willen toch wel graag alles zien en dus
rijden we naar Cade’s Cove. Deze loop is 11 mijl lang en ook hier gaat het
voetje voor voetje achter elkaar aan. We zien mooie paarden, veel hertjes,
maar die ene zwarte beer waar we op hoopten, komen we niet tegen. Het
schijnt dat ze op dit moment vooral voedsel zoeken in de dorpen en weinig in
het park zitten. Ondanks dat gemis, genieten we met volle teugen van de
prachtige natuur en de mooie oude huisjes die hier bewaard zijn gebleven.
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Het is al bijna donker als we het park verlaten. We rijden via Townsend en
Pigeon Forge naar Gatlinburg terug. Pigeon Forge is idioot! Tien keer de
Tilburgse kermis en dan twintig keer erger of zo. Gokhallen, arcades, go-karts,
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veel neonverlichting en zó afschuwelijk. Las Vegas is er stijlvol bij. Wij vinden
wat dat betreft Gatlinburg dan nog leuk, ook dat is heel toeristisch hoor, maar
ach, dat is meer Valkenburg. Op advies van onze campgroundhost vieren we
de laatste avond van Ton en Ria bij ons gezelschap met een diner bij Alamo,
ronduit het beste steakhouse in de wijde omgeving. Het hangt er vol met
awards en andere prijzen. We eten er inderdaad fantastisch, zo’n heerlijke
salade at ik zelden en mijn soepje was subliem, net als de rib eyesteak. Ook de
anderen genieten met volle teugen, alleen Ria kan de Amerikaanse
eetgewoonten vaak niet zo waarderen.
Op de camping aangekomen blijkt ons bed natgeregend. Het dakluik stond
open en we hebben flinke buien gehad vanavond. Albert trekt het boetekleed
aan (ha, zat er een dakluik daar?) en gaat de dekbedden met de föhn te lijf. En
wonder boven wonder: het werkt en we kunnen heerlijk in een droog bedje.
Eind goed, al goed.
Vanmorgen gaat de wekker al weer om kwart over zeven, want Ton en Ria
vertrekken vandaag voor hun laatste paar dagen in de States en natuurlijk
moeten ze uitgezwaaid worden. Ik vind het erg lief dat Ton me welgemeend
bedankt voor de hele organisatie, die ik trouwens wel grotendeels samen met
Anita op me genomen heb. Als we de achterlichten van hun camper de
camping af zien draaien, drinken wij met z’n vieren nog een kop koffie in onze
camper en dan gaan we aan de slag. Na het ontbijt brengen de mannen de
auto terug, terwijl Anita en ik de hutten opruimen en samen nog wat foto’s
bekijken. Ondertussen krijg ik een mail van Annie met het ingescande artikel
uit de Paardenkrant. Zó leuk! Linde heeft goed geluisterd en het hartstikke
goed verwoord, we zijn er blij mee.
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Rond half elf vertrekken ook wij van deze fantastische camping, Smoky Bear
Campground. Wat een lieve behulpzame mensen en wat een mooie plekjes.
Op naar Virginia. We hebben onze tijd vandaag nodig en rijden dus puur
interstates. Via de I40 en I81 rijden we naar het noorden. We lunchen
uitgebreid bij Cracker Barrel onderweg en tanken de campers weer vol. De
route van vandaag was fenomaal. Ik gebruik niet vaak het woord waanzinnig,
maar ik heb vandaag waanzinnig mooie natuur gezien en er super van
genoten. Aan het eind van de middag zijn we aangekomen bij Fort Chiswell
RV Park in Max Meadows en hebben we in een scheur gelegen om de humor
van de man die ons incheckt. Wat een heerlijke cowboy, zo’n ouwe man die
het geweldig vindt om een paar van die Hollandse vrouwen aan het lachen te
krijgen.
Na het installeren en een koud pilsje in de heerlijke zon, gaat ieder even zijn
eigen weg. Er doen er een paar hiernaast de oogjes dicht geloof ik en Albert en
ik rommelen wat aan hier. Albert heeft beloofd vanavond te koken en zo zitten
we weer lekker buiten te eten. Kip teriyake, patato salad, french bread en ijs
met vruchtjes, een koningsmaal. Ton belt dat ze in Harrisburg zijn
gearriveerd, dus aardig op route en wij zitten met zijn vieren nu na te kletsen
onder het genot van een glas wijn. Het drukke schema ligt achter ons, wij
gaan genieten van een weekje weinig rijden, veel relaxen, wat shoppen en een
programma van we-zien-wel-wat-we-doen.
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Morgen eerst naar Ronaoke, waar bij Campingworld de ruitenwisserunit zal
worden vervangen. Het schoot niet echt op met de organisatie, dus heb ik er
een mail richting Nederland en Zwitserland tegenaan gegooid. Dat hielp,
want ineens kon de vestigingsmanager van USA East wel zelf de afspraak
regelen bij Campingworld, waar ze mij niet wilden helpen met mijn rental.
Eind goed, al goed?
Voor iedereen in Nederland en ver daarbuiten:
HIEP HIEP HOERA VOOR SASKIA, DIE VANDAAG 14 OKTOBER 28 JAAR
WORDT!!!!

Goodmornig
the Netherlands

14
OKT

Hier is weer een update van gullie eigenste Albertje de vliegende reporter die
op zijnes driewielertje de andere volgt. Nee het is geen pretje dat ons kluppie
gebroken is en de kaboutergroep het moet doen zonder kabouter Ton dit gaf
wel een reden om de Kabouters af te zweren en gewoon weer Jantje en
Albertje te worden. Nu Akeligeeega Ria er van door is met heure vent is de
rust wedergekeerd en de comando’s zijn nu een stuk rustiger zij was namelijk
de voorinzitster van Woonwagen 3 en gewapend met tas waarvan de inhoud
nog steeds onbekend is een druk aanwezig persoon. Heet was gisteren tijdens
de rit naar hier een vreemd gezicht dat ik maar 1 woonwagen zag en had
steeds de neiging volgens de volgegers dat ik harder ging rijden om de twee
afdwalende in te willen halen. Dat hadden ze dus mis de reden hiervoor is
gewoon dat ze deze ex-trucker wat meer paarden onder de motorkap
heeft dan ons Jantje. Zijne koninklijke eega Anita kan daar niet tegen dat ik
iets sterkers heb en kwam gisteravond dan ook met de fles vodka aanlopen
om mij de oogies uit te steken dat zij sterkere drank bij zich had. En hare vent
een iets langer woonwagen heeft kijk daar zit Albertje niet mee hoor met mijn
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kleintje bien ik sterker en dat is in de truckwereld het belangrijkst. Nu de rust
is wedergekeerd heb ikkus gisteren het laatste avondmaal van deze week
bereid we hadden nog verse kip in de vriezer legge die ik met wat
teringakiesaus heb opgewaardeerd en een bakkie aardappelsalade en een
stukkie stokbrood en de buikies waren weer vol. Een ijssie uut de kast van Mo
met wat vruchies en we hadden een koningsmaal om even te steken Ton het
was ook naar jou bekkie gemaakt hoor maar ja jij most zo nodig met uwes
eega eerder naar huis om de koeie te melke en het hooi most nog van het land.
Kortom beste piepels opweg naar uwes boerderij u aanwezigheid zal nog
dagelijkse praat zijn en uwes afwezigheid een gemis zijn dus vanuut de regen
hier een goeie reis en let op bij hoevelake links af.
Zo beste mensen je leest wel dat we een hecht groeppie hadde die door de
werkzaamheden van Ton eerder uit elkaar gehaald zijn en we moste al op pad
zonder de kassies je weet wel Jan en Annie van Kasteren uut Schijndel aan zee
nu is dan het kluppie officeel gehalveerd. Pffff nu ben ik de volgende pispaal
van die bewoners van woonwagen twee denk ik of ik word verwend elke dag
een borrel terwijl ik nooit drink elke dag een hug terwijl ik nooit hugt elke dag
iets lekkkers bij de koffie terwijl ik op dieet ben. Ben benieuwd hoe het gaat
loope, Albertje is trouwens ook erugg beroemd geworden toch? Staat in de
paardjeskrant vermeld lieve help nu weet heles Nederland dat ikkus er nie
ben in Holland en wie weet gaan al mijn vriendinne me nu opeens misse
alhoewel ikkus heb dacht ik weinig paardemeissies als vriendin toch? Laat
hier eens een reactie achter of je mij gezien heb in de paardekrant? Dan kan ik
me balboekie weer eens bijwerke ikkus ga nu opschiete want we motte door
de rege naar de repair om die eeuwig kapotte ruitenwissers hopelijk te laate
maake. Mijnes Mo heeft gisteren een bom geplaatst bij de verhuurder van
deze schrootbak waarvan een vestigingspiepel zij dat hij geen rentals maakte
en na een mail naar diverse instanties die deze reis mogelijk maakte werde we
gebeld dat we toch mochte koome en de doos met onderdelen die bij Jantje in
de woonwagen ligt omdat de grote doos niet in onze kruipruimtes paste
eindelijk opgebouwd gaat worde hierover later meer als ik mijn driewieler
pakeer op een volgende woonwagenpakeerplaats in de joe naait et steeds.
De garoete van guulie reporter Albertje Kretiek Himself in de regen

Genieten!

15
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Anita:

De foto’s van mijn manneke zijn geplaatst. Dus heb ik als koninklijke
fotobewerker ook ff vakantie. Proppen ze me samen met Jan in een SUV
( zoals dat hier heet) met kinderruimte achterin. Drie keer raden wie daar in
mochten……
De weinige ruimte ten spijt is de reis prachtig. We genieten van de Indian
Summer kleuren en het mooie weer in het begin van de dag. Langzaam trekt
de bewolking over de bergen en worden de plaatjes minder van kleur.
Jammer maar helaas, het weer kunnen we niet sturen.
Omdat er aan de top van de berg een file is ontstaan om het laatste stukje te
lopen, besluiten we om te draaien en gaan we lekker lunchen in Gatlinburg.
Na even wat rond te hebben gelopen, besluiten we toch onze yoga oefeningen
achter in de auto voort te zetten en vouwen Jan en ik ons weer achterin. De rit
gaat verder via een route die dwars door een natuurgebied loopt in de Smoky
Mountains. We zien geen beren op de weg……wel beertjes van Haribo in de
auto, maar die zijn niet alleen zwart, maar hebben allerlei kleuren. Ook leuk!
Alleen jammer dat ze zo snel op waren.

We hebben als advies van onze camping-eigenaren een restaurant aanbevolen
gekregen: Alamo. Diverse prijzen hangen aan de muur van het beste
restaurant voor steaks etc. in opvolgende jaartallen. Nou, het is niet
discutabel. Ik ben geen echte grote vlees eter, maar mijn ribeye was super!!!
Ik heb de soep overgeslagen, omdat die te vullend zou zijn en daarom kon
mijn ribeye volledig indalen. Heerlijk…..
Mootje en ik hebben samen een toetje gedeeld (carrot cake), goed voor de
oogjes. Daarom heb ik Ton ook een hapje laten proeven zodat hij zijn oogjes
goed open kan houden, want hij is degene die daags naderhand weer vele
kilometers zijn RV richting New York moet krijgen.
Na deze heerlijke maaltijd gaan we richting bedje en ‘s ochtends loopt om
07.00 uur de wekker af. Eruit! Ria en Ton gaan vertrekken en we wensen
elkaar nog een goede reis en nog veel plezier.
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Na wat verdere dingen te hebben geregeld gaan ook wij met z’n vieren
richting het noorden. Prachtig weer onderweg en de Interstate 81 is prachtig.
De herfstkleuren is genieten: wijnrood, kerriegeel, oranje, groen in alle
kleurschakeringen. Vooral als de zon erop schijnt is het genieten!
‘s Middag nemen we een lunch onderweg en we besluiten om ‘s avonds blijven
we lekker op de camping. Albert maakt zijn overbekende kipteri-ajakkie en we
smullen van lekker kleine dingetjes en hadden een gezellige avond.
Vanmorgen zijn we ook vroeg vertrokken om eindelijk het euvel aan de
Tijmeskes hun camper op te laten lossen. We vertrekken vroeg, maar niet
voordat Albert en Monique allereerst Saskia hebben gefeliciteerd met haar
verjaardag. Monique skypet met Sas en oma Mientje en Frans. Albert is de
favoriete schoonzoon van Mientje (ze heeft er dan ook maar één). Na dit
gezellige bijpraten gaan we op weg. Als de camper wordt gemaakt rijden wij
ondertussen een mooi stukjes van Blue Ridge Parkway. Na de lunch bij
Appelbee’s gaan we de camper ophalen en richting Verona, onze volgende
stop. Hier rijden we de camping op en onze monden vallen open. Prachtige
plekken en we besluiten lekker te gaan bloggen, kleppen aan de buitentafel en
een wijntje open trekken. Zo zitten de secretaresses dus aan de laptop en de
heren lossen alle wereldproblemen op! We zijn weer helemaal in
evenwicht…….en genieten!
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Titel verkeerd
15
OKT

Onze website beheerster heeft nog steeds niet door dat we niet naar
Kentukkie gaan maar al geweest zijn en nu op de terug weg zijn naar New
York affijn dat mag de pretletters niet drukke toch? Momenteel ben ik een
beetje duf en heb slecht geslapen niet van opwinding ofzo maar door het zien
van al het moois. Het rijden op een interstate een snelweg voor de gene die
geen Engels kenne leeze is een genot voor een ex-vrachtwagenchauffeur de
old trucks met to pipes scheuren je voorbij alsof je stil staat. En als ze bij het
voorbij gaan even het gas loslaten komt er een ronkend geluid uit hun to
pipes. To pipe is het engelse woord voor twee uitlaten boven de truck uit pfff
al dat vertalen ik kan beter een vertaalmachine op mijnes blog zette. Dus ik
kan behoorlijk geniete van het geluid van de to pipers alleen ons Mo neemt
het geluid mee naar bed en laat mij nachts horen hoe de manne hen vrouwe
op die trucks hun gas loslaate door luid en duidelijk in mijnes oortjes te
snurke. Normaal thuis legge we in een iets breeder bed en kan ik door een
paar stompen haar naar heure eigenste kant laate schuife nu na een lieftallig
stompje kruip ze tege Albertje aan en blaast hare stoom af in mijnes oortjes
dus. Dus door het drukke verkeer in mijnes bedroom kan ikkus nie slaape.
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Maar dat mag de pret nie drukke want dan ben ikkus vroeg uut de veere en zit
ik voorin de woonwaage naar buute te kijke waar de eekhoorntjes hupse door
de gevalle blaadjes en hoope daar een eikel te vinde die niet ver van de boom
gevalle is. Ook beginne de buurtjes om ons heen de oogies te opene en rolle ze
uut hun slaapzakskes erug primitief want enkele staan in van die
tentzakkeopwiele zonder een heather brrrrrr wat koud. Ikkus heb de kachel al
aangemaakt in de woonwaage met wat kooltjes op het vuur word het warmer
en kan mijnes moppie zo haar bed uut en in de kleertjes als ze gebadderd is.
Vandaag staat op de agenda de haartjes scheere van mijnes kopke want door
de kwaliteit van leefe hier hangt mijnes haar bijna voor mijn oogies en daar
kan ikkus niet teege. Daarom hebbe we altijd een tondeuse op batterije bij ons
om dit euvel te verhelpe ook de wenkbrouwtjes en de oor haartjes motte dan
gelijk het veld ruime zodat ikkus er weer knap uut zie.

Tevens is het vandaag een nationale feestdag voor mij want ikkus hoef
namelijk niets te doen dan alleen maar te nikse en kon vanmorgen mijn
zakelijke mails eindelijk beantwoorden en mijn bankgegevens sjekke, lieve
mense blijf dus gewoon storte zodat ik misschien vanmiddag een ijsco kan
gaan nuttige hier in de plaatselijke woonwagenkampwinkel en doe er een paar
euro’s bij zodat ikkus onze Jantje kan traktere. De blaadjes valle van de
boome en je kan er gewoon door heen loope met een korte bene broekje aan
dus aardig warm voor de tijd van het jaar. Van mij mocht het gistere wel
regene want de wip wassers zijn gemaakt het hele binnewerk en het
stangestelsels en ruitewisserbladen zijn vervange eindelijk. Ikkus heb me echt
voorgenome nooit never meer zo’n hut ga huure bij deze verhuurder man/
vrouw elke dag mankeert er wel weer wat aan dan bij Jantje dan bij mij en
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gisteren kregen we te hoore dat ook bij Ton die eenzelfde hut bestuurd als de
onze de wipwassers kapot zijn. Bij Jantje en Anieta was de greywater tank je
weet wel dat opvangdoosje voor afwasen douchewater behoorlijk aan het
stinke de vorige bewoners hebbe de boel inwendig laate beschimmele en de
verhuurder heeft niet van doorspoele van tanks gehoord dus kwame die
menskes om van de stank als de hut in beweging kwam tijdens het rijde. Door
een bij mij bekende spoeltruck hebbe we de zaak gereinigd en nu maar hoope
dat het beter gaat daar.
Ikkus ga een bakkie drinke met mijnes frau die uut haar wintervoorslaap is
gekome en zwaai effekens naar onze buurtejs die zitte te werke aan hun
toekomst en gullie motte allemaal de garoetjes hebbe van ons kluppie Weg
van Kentukkie
Albertje

Gluren naar de buren

15
OKT
Monique:
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Vrijdagmiddag, Shenendoah Valley Campground en ik gluur naar de buren.
Net zowat letterlijk, want na een zeer druk programma hebben we vandaag
besloten dat het rustdag is. Ik heb het even heel erg nodig en lag net vanuit
mijn bedje door het kleine stukje raam wat open gebleven was te kijken naar
de zojuist gearriveerde achterbuurtjes. Ik besef ineens dat het woord
‘achterbuurt’ wel eens erg negatief kan klinken, maar in dit geval is het
‘achterbuur’ en positief hoor.
Mag ik eerst even vertellen waarom ik mijn lieve man zo slecht heb laten
slapen dat hij hier bij jullie zijn beklag over doet? Mijn geweldige
nummertjesbed bleek leeg te zijn gelopen en al mijn opblaaspogingen zijn
waardeloos, want de slang achter het bed was losgeschoten. Waardeloos dus.
Geef mij maar gewoon de dikke vaste matrassen in de bedden van onze
campers van Road Bear, die liepen tenminste nooit leeg. Maar vooruit, bed
weer gefixt door onze eigen technicus aan boord en ik mocht een paar uurtjes
slaap inhalen. Technicus is met Jan en Anita wandelen, richting watervallen
heb ik begrepen. Ik kon me nog niet losmaken van mijn bed.
Nu zit ik hier rustig achter mijn laptop om me heen te kijken en denk ik na
over hoe verschillend het campingleven in Amerika kan zijn. Vorig weekend
stonden we op de camping bij het Renfro Valley Entertainment Centrum, de
locatie van waar we relatief eenvoudig bij de Wereldruiterspelen konden
komen. De gemiddelde leeftijd van de campingbezoekers werd door ons stevig
naar beneden gehaald en dat zegt wat, want in ons gezelschap ben ik met mijn
45 jaar de jongste. Renfro Valley geniet duidelijk de belangstelling van de
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zeventig plussers die daar voornamelijk komen voor de shows. Vrijdag en
zaterdagavond stond de camping bomvol, maar was ook het grote
parkeerterrein afgeladen met auto’s, campers en zelfs touringcars. De
kampeerders hadden voornamelijk wat oudere campers, fifthwheelers en
caravans, wat formaat betreft zo’n beetje waar wij mee rond rijden, een meter
of tien dus. Prima materiaal, maar niet superdeluxe.
Smoky Bear Campground in Gatlinburg was een pareltje tussen de bomen
met geweldig vriendelijke eigenaren die ons fout hadden ingeboekt en een
gratis upgrade gaven naar de twee mooiste plekken, vooraan in het park. Heel
eerlijk hebben we van de rest van de bezoekers niet echt veel gezien, maar het
waren toch voornamelijk mensen van onze leeftijd en ouder. Wel logisch,
want ook hier gaan de kinderen gewoon naar school en van herfstvakantie
heb ik hier nog niet echt gehoord.
Woensdag reden we naar het noorden en hadden we een camping geboekt die
vooral makkelijk langs de snelweg lag. En we waren niet de enigen, deze
camping was duidelijk een ‘overnight campground’ die vooral gebruikt wordt
door mensen die op weg zijn van A naar B en een goede plek voor de nacht
zoeken. Toen wij er aan het eind van de middag aankwamen, waren er
misschien 20 plekken bezet, maar dat veranderde snel. De ene na de andere
grote dikke dieselpusher of pickup truck met gigantische fifth wheeler in de
bak kwam aangereden en we keken onze ogen uit. Metertje of vijftien, grote
luxe auto erachter (zelfs een met een dikke Hummer!) of de auto met weet ik
wat niet nog meer in een grote glimmende dichte aanhanger, het was er
allemaal. Onder uit de luiken komen vaak ingebouwde barbecues of hele flat
screen TV’s, want buiten moet je natuurlijk ook kunnen kijken. Toen we pas
naar Amerika gingen, maakte ik vaak nog foto’s van dit soort kastelen op
wielen, maar gek genoeg ga je alles gewoon vinden.
Nu werden er woensdag op de camping weinig plekken echt gezellig ingericht,
voor een nacht komen de barbecues vaak niet naar buiten en is iedereen erop
gericht de volgende morgen weer vlot weg te zijn. Hoe anders is het vandaag
hier! Toen we gisteren aankwamen was het al best gezellig, maar je voelde
gewoon dat dit een camping is voor een gezellig gezinsweekend. De camping
ligt prachtig aan een klein riviertje, waar wij pal voor staan. Alles ligt in een
soort vallei, rondom ons zien we mooie verkleurde bomen en ik kijk uit op de
enorme visvijver waar veel mensen een hengeltje uitwerpen. Overal lopen we
door een bed van herfstbladeren en soms vallen de eikeltjes op de camper.
Het is nu vrijdagmiddag, dus komen de Kaantjes hun weekend hier
doorbrengen. Weinig grote campers hier, maar des te meer caravans,
variërend van prachtige grote glimmende exemplaren met overal slide outs
tot de caravan van de buurman die toch zeker 30 jaar oud moet zijn en weinig
verf meer vertoont. Gelukkig staat er wel een grote dikke Ford F250 pickup
voor met de bak volgeladen met hout, want vuurtjes stoken is hier erg
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populair. Wat je hier nog erg veel ziet zijn vouwwagens, die ze hier heel leuk
‘pop-up trailers’ noemen. Brr, moet koud zijn ‘s nachts!
Het rijtje met kleinere korte plaatsen achter ons, pal aan het riviertje, vult
zich nu ook op. Daar zijn de campers klein en vooral oud. Ik gok dat de
meesten ergens uit de jaren tachtig stammen. Pa, ma, paar kindjes, stoeltjes,
fietsjes, bijna overal een hond en overal Halloweenversieringen. Veel herrie
ook, want Amerikanen zijn vaak luidruchtig, vooral bij het inparkeren van
hun campers. Ik geniet met volle teugen, ik kijk altijd erg uit naar dit soort
weekenden, na zoveel campertrips weten we zo ongeveer wel wat er komt. En
of het aan ons ligt, aan de tijd van het jaar of aan het gebied, weet ik niet,
maar hier aan de oostkust van Amerika lijkt het veel gezelliger op de
campings dan aan de westkust.
Speciaal dit weekend is natuurlijk de decoratiewedstrijd. Er is zaterdag een
prijs voor de mooist gedecoreerde kampeerplaats en ik hoop dat veel mensen
daar vandaag al aan gaan werken, zodat we nog een fotorondje kunnen maken
voor we hier morgenvroeg vertrekken. Wij hebben ons maar niet aangemeld
voor deelname, want buiten onze plastic pompoenen van 97 cent van de
Wal*Mart hebben we niks Halloweens. Maar we doen wel een beetje mee,
tenslotte hebben we nog oranje vlaggetjes, een grote oranje plastic hand met
Holland erop en een Hollandvlag in het oranje. Met een beetje geluk wil Jan
zijn overal met puntmuts nog op en voor de camper gaan staan, dan maken
we misschien nog wel een kansje ….
Ondertussen proberen we te voorkomen dat de herfstbladeren in onze glazen
met lekker Chardonnay waaien, zou toch zonde zijn! Wij hangen weer lekker
buiten aan de picknicktafel. Ik heb – eindelijk – mijn felbegeerde
buitenzitstoeltje van Albert gekregen. Het uit eten is even over, we
kokkerellen, we picknicken en we drinken dus wijn. Life is Good!!
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Zo heerlijk rustig…
18
OKT
Anita:

We zijn wederom in het land van de Amish beland. Prachtig farmland,
vriendelijke mensen en weer een mooi plekje gekregen op de camping “Old
Mill Stream” in Lancaster.
Het is genieten van de rust. Er staan geen “to-do” dingen meer op de lijst,
behalve wat shoppen, beetje wassen en vooral genieten van hetgeen spontaan
wordt voorgesteld. Dat kan inhouden dat we allemaal om 22.00 uur liggen te
snorren in onze bedjes”, gezamelijk lunchen met scrambled eggs of een
gekookt eitje van Albert krijgen bij het gezamelijk ontbijt, buiten aan de picknick tafel. We zijn net een stel jonge honden….slepen alles wat we hebben
naar buiten en eten van elkaars lekkernijen mee.
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Gisteren middag werden we aangenaam verrast door het Amish echtpaar
waar we een paar weken geleden al heerlijk brood en lekkernijen van
kochten. We hebben hun paardenkar met brood en lekkers weer eer
aangedaan. Wat een ongelofelijk hartelijke mensen zijn het toch.
Vandaag is het zondag en gaan de Amish bij elkaar “ter kerke”. Iedere familie
stelt een paar weken een kamer in huis beschikbaar en daar wordt dan op die
dag een paar keer gezamelijk gebeden. Vanmiddag toen we hier door het
landschap aan het toeren waren, hebben we verschillende koetsen gezien met
Amish die van huis reden of naar huis terug keerden. Het blijft
indrukwekkend om te zien hoe trouw ze aan hun levenswijze blijven.
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Wij blijven vooral trouw aan het stille genieten. Degenen die Jan en mij
persoonlijk(er) kennen, weten dat we twee honden hebben die een
onlosmakelijk deel van ons leven uitmaken. Onze Griekse schone Fritsie, is
degene die we voor de leut ook wel eens L. Vachio of Lui Vachtje noemen. Ze
kan als een foetus opgekruld in haar kussen gaan liggen genieten van de
warmte van het zonnetje wat door het raam schijnt en de rust in huis. Ik voel
me net zo’n “Vachtje” worden. Slaap gemiddeld een 8-9 uur zonder al te veel
moeite weg en geniet van het niks-doen. Zelfs mijn manneke, ligt hier heerlijk
naar de TV te turen, zonder in slaap te vallen van vermoeidheid. Stil te
genieten….
Al met al kort samengevat. We hebben het hier super naar onze zin. Maar als
ik dan vandaag een prachtige foto van een Weimaraner ( natuurlijk niet zo
knap als onze Macho
) zie op een karton om een hondenartikel in de
Wall*Mart, dan gaat mijn hartje wel sneller kloppen. Ik mis onze hondjes
wel. En onze zwarte parels Burre en Paulus zijn ook een essentieel onderdeel
van ons leventje, met alle gezelligheid die zij met zich meebrengen. Als ik de
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karren vandaag zie met de paarden ervoor, dan wil ik ook lekker met mijn
neus in de wind achter een paar paardenkonten hangen. Want het leven is
goed hier, maar thuis is het ook heerlijk!

Het farmland, brengt die rust, maar ook de liefde voor dieren en natuur weer
in ons naar boven. Het is iets wat in je zit en dat vormt je ook in je leven. Ik
mis het om ‘s ochtend lekker met mijn doggies te kunnen uitwaaien. Maar het
gezellige ontbijten bij de camper heeft ook zijn charmes. Ik voel me dan ook
een gezegend mens. De beesten zijn in supergoede handen en wij genieten
hier nog ruim een week van alle Amerikaanse heerlijkheden en gezelligheid.
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Het gaat als een speer, zo met zijn viertjes en voor we het weten, hebben we
onze “rustige” dagen al geleefd in Lancaster en Sussex en duiken we New York
in. Wat zal dat een verandering zijn om dat snelle stadse leven op te pikken
en volledig te beleven……..
Maar goed dat we zo uitgerust zijn!

Amerika, Spanje, Frankrijk
en thuis

18
OKT
Monique:
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Zo net uit bed lees ik net het blogje wat Anita geschreven heeft. Dat is erg
leuk, je trekt zo de hele dag met z’n vieren op, maar blogs schrijven is echt iets
voor ‘s morgens vroeg of ‘s avonds laat. Grappig om dan te zien hoe je
buurvrouw en vriendin de dag beleeft. We genieten allemaal inderdaad met
volle teugen! Ik weet hoe zij de hondjes mist en ja, met je neus achter de kont
van het paard is ook een gevoel wat nooit voorbij gaat. Voor ons is dat over.
Gek genoeg trekt mennen me vooral om het zelf te doen en vind ik het niet
echt leuk om bij anderen op de kar te stappen. Mennen is iets geweest van ons
met onze paarden, een soort team waren we, daar kom je niet tussen. Ik mis
ze vaak nog zo, maar gelukkig is daar in Frankrijk Jane, die ons steeds weer
op de hoogte houdt van het wel en wee van onze mannen. Maar het afscheid is
me veel en veel zwaarder gevallen dan ik me van tevoren had kunnen
bedenken en het wennen duurt ook veel langer dan ik had verwacht. Gek
genoeg mis ik vooral Janssen heel erg, hoewel Whisper me ook erg dierbaar
is. Even toch een fotootje dat we deze week weer kregen uit Frankrijk. Ik hoop
in december weer in eens bij ze te gunnen gaan knuffelen. Met je kinderen
kan je bellen, mailen of skypen, maar Janssen neemt maar steeds niet op.
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Gelukkig is er ook heel erg goed nieuws. Esmee wordt op 3 november
geopereerd aan haar heup. Voor onze volgers die het verhaal niet kennen: zij
heeft al vanaf haar jonge jeugd de ziekte van Perthes, is al twee keer
geopereerd, maar haar arts wil nu nog een keer proberen om te kijken of hij
de pijn weg kan krijgen door de heupkop nog een keer beter in de kop te
draaien. Een belangrijke operatie, want ze heeft erg veel pijn en wordt steeds
minder mobiel. Het is ook heel wat, want de operatie valt ook nog midden in
haar examenweek. Het enige wat wij nu kunnen doen is haar zoveel mogelijk
steunen. Ik doe dat op dit moment door voor haar leuke dingetjes te kopen
hier. Gisteren heb ik bij Victoria’s Secret leuke losvallende broeken, een paar
leuke bijpassende shirts en mooie strings gekocht en Anita koos daar nog een
prachtig vest bij. Ook pantoffels en schoenen zitten al klaar bij de bagage en
vandaag ga ik kijken of ik nog een paar van haar favoriete DC’s kan scoren bij
de skatewinkel hier.
Zo zijn we dus allemaal op onze eigen manier bezig met onze dieren, kinderen
en thuis. En thuis is voor ons natuurlijk ook al een stukje in Spanje. In
Nederland is er volgens onze makelaar wat ‘roering’, in de zin van
belangstelling voor ons huis, maar een week na dit bericht hebben we daar
verder nog niks over gehoord, dus zo hard zal het niet roeren. In Spanje is er
door de gemeente toestemming verleend voor de aanbouw van een
werkruimte aan de illegaal gebouwde garage. Dat kan daar, het bestaat
officieel niet, maar je mag het wel verdubbelen. Ráre mensen, die
Spanjaarden. Jammer genoeg zit er een ‘mits’ aan de toestemming, de buren
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moeten het er mee eens zijn en volgens Alex is er een buurman die wil dat we
vijf meter uit de scheiding blijven. Ook vreemd, want zelfs het huis staat op
dichter dan vijf meter van zijn hek en dat is toch echt legaal. Misschien bang
voor gezeur van ons over het spuiten van zijn boomgaard? Eens kijken of Alex
in een goed gesprek verder komt met deze man, maar Alex neemt zijn
telefoon niet erg op vandaag. Albert heeft net wel gezellig geskyped met
buurvrouw Janny in Spanje. Cor is bezig met leuningen aan onze trappen
buiten en gaat de waslijnpalen in de beton storten.

Ik ben erg gelukkig met de aanschaf van prachtig beddengoed voor ons
Spaanse huis. Voor de zomer heb ik een mooie quilt gekocht met bijpassende
lakens en een bedrok om de lelijke nieuwe boxsprings in onze klassieke
ombouw te verbergen. Deze ligt al in de camper, want was bij Wal*Mart op
voorraad. Bij Bed Bath and Beyond vonden we een prachtige comforterset van
Laura Ashley voor de wat killere wintermaanden. Deze was in onze maat niet
op voorraad, maar is opzij gelegd in het filiaal in York waar we het spul
vandaag gaan ophalen. Ze hebben hier ook een heel nieuw soort badmatjes
die we ook nog hebben gescoord voor onze slaapkamer en badkamer in
Spanje. Verder hebben we bij Bass Pro Shop voor Albert voor het enorme
bedrag van 53 dollar nog twee mooie broeken gekocht én een grote tas, want
ik wil graag mijn stoeltje meenemen. We mogen zes tassen van 23 kilogram
inchecken bij British Airways. Jan en Anita hebben er één van die zes, de
andere vijf lijken wij vol te krijgen. Erg he? Ik had eigenlijk best voor de
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andere twee badkamers in Spanje ook nog van die matjes willen meenemen
….

Vandaag is weer relax- en shopdag, we gaan er bijna aan wennen. Ik ga maar
eens stoppen met bloggen, ik geloof dat manlief ook al bezig is. De foto’s van
gisteren en dag dagen ervoor zet ik zo weer op onze fotosite, voor de
liefhebbers. Ik hoop vandaag nog wat meer foto’s hier in het farmland te
kunnen maken, gisteren waren de Amish heel druk met bij elkaar op bezoek
gaan en heen en weer rijden. Het wemelde van de buggy’s overal. Vandaag
gaan ze weer aan het werk natuurlijk. We hebben een fijne toerauto, dus
zullen nog wel een mooie rit maken vandaag.
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Opzij opzij laat ons er
even door
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Mijnes buurvrouw van hier neffe is hardstikke zen en de rustheid zelfe schrijft
ze in onderstaand stukkie. Aanmehoela zei jacoba van beiere met een mand
vol eiere zij rustig, mooi niet. Iedere morgen om half zeefe loop ze daar te
poetse en te veege. Onze Jan krijgt een fototoestel om zijne nek gehange en
loopt intresant te kieke, eerst dacht ik naar de woonwagens maar nu heb
ikkus door dat hij het vrouwelijkschoon staat te bewondere, kijk das pas
vakantie. Als buurvrouw haar hut gecleand heeft motte de haartjes van ons
Jantje gekamd worde en op hun plaats gelegd worde toch? Dan begint voor
mijnes buurvrouw de zentijd nee geen zendtijd of hoewel ze zend zen uut.
Ikkus heb haast geen tijd om onzin te verkoope hier en ben de gehele dag
onder de pannetjes. Shoppe noeme de dames dat effekens kijke hier en
effekens kijke daar, wij manne van staal en steen gaan overal mee heen.
Gelukkig hebbe ze van die bankies hier waar we saampies effekens ons kontje
op kenne laate ruste allememaggies wat hebbe die meide een
uithoudingsvermooge. Winkel in winkel uut en overal komt er wel een taske
mee die wij als trouwe dienaars in de auto legge op volgorde van binnekomst
lijkt ups wel. Dan drome Jan en Ik wel eens weg bij het idee dat de dames wel
eens motte bikke en loope dan hardop ideeën te spuie van wat lekker zou zijn.
Regelmatig trappe ze erin en worde we uitgenodigd om mee te gaan bikke bij
een of ander bikstation ter plaatse. Ja wij hebbe vakantie vandaag gaan we er
weer op uit en geloof het of niet we gaan weer winkele en nu in York waar Mo
een slaapset voor het bed in Spanje op moet haale en we dus weer trouw
meegaan want wie weet wie zoet is krijgt lekkers.
Net effekens op Skype iemand opgezocht en zag daar het mijn buurvrouw uut
Spanje online zijn dus we hebbe weer heerlijk effe bijgebept grappig toch
vanuut Amerika iemand zoeken in Nederland en dan bij je buurvrouw in
Spanje uutkome. Was alle techniek maar zo eenvoudig en hendig want
gisteren had een eekhoorntje de kabel van het internet doorgeknauwd en
hadde we geen verbinding. Vandaag zit ik met mijn knoppedoos bij het raam
en houd die mormels goed in de gaten en als ik tik tegen het raam steeke ze
hun staart als protest in de lucht. Zal mijnes buurvrouw hier vraage of ze met
heure bezem die mormels effekens kan wegjaage als ze zo weer aan het poetse
slaat al hoewel ik heb hare eega nog nie buute zien loope dus ze is weer zen en
ligt nog op de onderbox van ons Jantje. Lieve mense ik ga mijnes taak alvast
voorbereide en ga de stress afspoele in die waterbak hier in de woonwaage
effekens mijne haartjes wasse en kame mijnes kontje insmeere want we zalle
wel veel motte zitte vandaag en een schoon broekie aantrekke daarna moet ik
die kippedinge je weet wel die dinge die achteruut een kip kome kapot slaan
en met spek in de pan werpe en door te roere kenne de buurtjes en wij geniete
van roerei ala mij. Dus mochte gullie me misse ik ben aan de wandel met
mijne handel en krijge gullie de garoete van mij en de rest van overgebleefe
kentukkie gangers want de andere zijn thuus al weer aan het kroele geslaage
want in de woonwaage was geen plaats om te rollebolle zei Akela Ria toen ze
weg ree met een traan in haar oogies.
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Albertje vanuut Amischcountry aan de overkant van de plas eerste boom links
naast dat eekhoorntje met eene bult op zijne kop

Bijna
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Bijna is het juiste woord dan gaan we deze klushutte inlevere bij die
verhuurder waar ik nooit meer wat ga huure. Dan kenne we ons gereedschap
opberge en laate de boutjes en de moertjes en de schroefies voor wat ze zijn ik
ga met vakantie. Bijna zijn we op weg naar New York aan zee en mag ik met
mijnes eega en meneer Jan en zijne hoogheid Anita gaan geniete in een hotel.
Geen geschud meer als er iemand op de pot mot. Geen geklim meer in mijn
nummertjesbed die altijd als ikkus ben weggeweest bezet is door mijnes eega.
En probeer midden in de nacht maar een snurkend Mootje op haar eigenste
nummertje te legge geen beginne aan. O, ja voor wie het nog niet wist deze
woonhutte hebbe een matras die je kan oppompe en laate leegloope zodat je
het bed van je droome krijg. Alleen vergeete ze bij de controles van die hutte
bij wisseling van de wacht te kijke naar de aansluitingen zo erg zelfs dat
mijnes Mo er geen lucht in kon houwe. En dat resulteerd in een nacht vol
intieme rolle naar mijnes zijde. Soms als mijn bed spontaan lucht kreeg rolde
ik hares zijde op maar wie Mo kent weet dat ze daar ‘s nacht nie van gedient is
en liever op hares eigenste nummerbedje slaapt alleen. Bijna ben ik van deze
hut af en mag weer naar de normale wereld terwijl ikkus de grootste fan ben
van zone woonwaage op wiele je kon me er twee keer per jaar een maand me
op weg stuure en dan genoot ik van elke verplaatsing. Nou mot ik uutkijke of
de douche deur niet spontaan de hut in komt rolle als we verplaatse de laatjes
springe spontaan ope en door elke bocht hoop je ongeschonde de reis verder
te kunne zette. En alle drie hadde we hebbe we onze probleeme tijdens de
trip. Bijna ga ik roepe dat ikkus nie meer naar de states ga, gelukkig hebbe ze
nog andere verhuurders en kenne we misschien nog wel eens een trip maake
zonder gereedschap.
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Voor de rest hoor je me nie klaage ik ben gauw tevree en een gelukkig mens
althans de meeste daage van et jaar. Ken is lelijk kijke maar zo staat mijnes
gezichtje ken is lelijk moppere maar zo staat mijn mondje kortom ik ben best
hendig om mee te neeme op reis. Alleen vandaag mot ik helpe de hut leeg te
maake en das niet mijn favoriete bezigheid alle onderboxjes motte gewasse
worde en mijne hempies op één dezelfde maat gevouwe worde. De koffertjes
motte weer gevuld worde en mijnes eega heeft bijna niets gekocht zegt ze. We
hebbe er net als voorgaande reize weer een grote tas motte bijkoope omdat ze
niets gekocht heeft. Deze keer heeft ze één nee twee beddensets gekocht voor
ons huuske in Spanje en dan wel in een king uitvoering dus extra groot en
extra dik en extra lang en dat motte we vandaag in een tas kenne krijge ik
houw mijnes hartje vast als et mis gaat dan heb je hier de popies aan het
danse. Gelukkig heb ik mijne lorreboerweeginstallatie bij mee en kan ik voor
vertrek nog de boel weege wij magge in de plain ieder 3 x 23 kg meeneeme
dus dat worde 6 koffers/tasse = 138 kg en dan familie Kraai elk 23 kg dus
totaal 184 kg daarbij komt nog een rugzak en twee airpoorters zodat we zeker
aan de 200 kg komen gelukkig hoefe we in London niet te helpe oversjouwe
van de ene naar de andere plain voor de rest zal Jantje en ik de gewichte wel
vaak door onze handjes krijge en dat noeme de lady’s vakantie en wij magge
mee.
Over een koppel off day’s vertrek ik weer op zakereis naar Spanje en ga daar
weer spulle heenbrenge in opdracht van mijnes Mo. Zij komt later met de
plain en ikkus ga reize met mijnes buurman Stef die de bus wil uitprobeere
maar nu eerst bijna naar huis en ga nu ons Mo helpe met de boel als jullie me
effekens misse ik ben aan de wandel om het werk uut de weg te gaan want
bijna ben ikkus klaar met deze trip.
Garoetjes van gullie eigenste vakantieman gezellig he uut de states bij et
paardeweidje onder de eikeltjesboom naast Jantje en Anita
Albertje

Van de ezel met de kalkoen
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Van de ezel met de kalkoen moet je het hebben hier! We staan op onze laatste
camping, in Sussex, NJ. Recht voor onze campers is een weilandje met daarin
een superdikke shetlander op korte pootjes, een stevige ezel en een grote
kalkoen. De ezel en de kalkoen zijn onafscheidelijk, je ziet ze continu samen.
Albert en Jan zijn vriendjes met die twee geworden, voornamelijk omdat ze de
overgebleven appels en stukken brood geofferd hebben voor Thanksgiving. Ik
betwijfel trouwens of die druktemaker hier aan de overkant in de oven gaat,
want zo te zien heeft hij het al een paar jaar overleefd.
Het is wederom prachtig hier, de foliage is op z’n top en we kijken uit op High
Point State Park. Het is wel een klim- en klautercamping met voornamelijk
vaste staanplaatsen in ‘park models’, zeg maar een soort houten stacaravans.
Wij hebben dus een aantal keren de bult mogen beklimmen voor de laatste
was van deze vakantie. Niks fijner dan alles schoon mee, zeker als je nog een
aantal dagen in een hotel gaat. Anita is chef was en ik volg af en toe voor het
vouwwerk.
Vandaag zijn ook de campers leeggemaakt. Altijd weer een klus en wij hebben
nog nooit zoveel in te pakken gehad als deze reis. Twee grote dekbedsets en
nog een aantal andere leuke dingen, ook voor Esmee en de tassen zijn bijna
vol. Er is nog net ruimte om voor de andere thuisblijvers een leuk New York
souvenir mee te nemen, maar dan houdt het wel op. We hebben ook allebei
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een paar truien en broeken bijgekocht en ik heb zelfs nog een winterjas
gescoord.
We gaan zo met de camper van Jan en Anita ergens nog wat eten, want we
staan hier al twee dagen en alleen maar brood en soep wordt je ook zat
Ik
hoop op beter en sneller Internet in New York, want hier is het maar gokken
of je iets online krijgt! Tot morgen.

Gelukt
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Vandaag donderdag dan zijn we de woonwagens eze inlevere bij de
verhuurder die niet blij was dat we die dingen terugbrachte we hadde ze
mooge achterlaate op de junkjard zei ze met een big smile. Et vrouwke die er
was hadde wij al eerder ontmoet tijdens de voorjaarsreis en had ze verheugd
op het feit dat Albertje en zijne Frau langs zoude koome. Toen we de wagens
ophaalde wist ze al van onze bezorgtheid en had tegen de toen aanwezige
doosjes gezegt goed hun best te doen want zij moest een paar daagjes weg.
Alleen weten de toen plaatselijke doosje niet wat de eissen waren van een
gemiddelde woonwage bewoner. Mis communicatie laten we maar zegge en
liep der kleine beentjes uut het lijkf om nu echt alles te noteere en wilde mij
wel als techneut in haares team. Amehoela ik mocht nog met de andere mee
naar New York aan zee.
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Dus snel de vracht aan koffers gelost en in een taxi gepropt het ging er net in
want ook de strings van ons Anita moste natuurlijk mee die van ons Jan lagen
al in de waage want als er dan één snel is om ergens te koome dan is het ons
Jantje wel. In de taxi zat hij al in het midde voor te geniete van de reis
downtown we mochte naast hem plaats neeme of te wel Anita aan de
rechterkant van hem en ikkus als tegen hanger aan de linkerkant. Onderweg
viel hij steeds om van verbazing en door effekens aan het oortje te trekke
brachte we hem omste beurte weer recht. Na al de troep te hebbe uitgelaade
zijn we het hotel ingewandeld en ik mot eerlijk zegge een super hoteleke hoor
met stromend water uut de kraan behalve zaterdags van 9 tot 13 uur dus dan
vroeg uut de veere om plasbuis en beregat in het zeepie te zette. Na het
achterlaate van wat vocht zijn we in het restaurant neffe het hotel die met
dezelfde lift is te bereike een happie weeze bunkere. Met als afspraak dat we
na de hamburger en een potje bier een tukkie zoude gaan doen. Kijk dat gaat
hier best een lekker bed een tof plekkie en teege de brandweerbuure gezegt
effekens stil voorbij te koome als er brand is of zo.
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Alleen hebbe die manne en vrouwe geen kaas gegeete van hendigheid en
moste een paar keer onze straat vulle met een luchthoorn en een soort sirene
terwijl ze gewoon een patatje oorlog ginge haale.

Nee mijn schoonheids slaapje was gelijk ten einde en ikkus dacht laat ikkus
gullie effe berichtte dat het nog steeds goed met ons gaat. Zonder Ton gaat het
toch al een stuk sneller hebbe we gemerkt van de week niet meer dat gebel en
van dat maile naar de kids door frau rie, alleen zou ons Ton van de reis naar
en in de stad New York wel kippevel hebbe gekreege van al dat moois. Maar ja
dat mag de pret nie drukke frau rie most naar huus en nam zo ook ons Ton
mee in haar locker. Ons Mo ligt nog breed uut in bed de geluide van de
fireboys na te doen en de plaatselijke middestand heeft haar al uitgenodigd
om de straat leeg te krijge in gevalle van alarm. Hoe het bij de buure gaat kan
ikkus van deze kant nie zien, normaal kon ik hun hut ziet hupse maar nu met
die dikke muure tjaa das wat anders ik zal maar een vliegje die kant opstuure
zodat we het laatste nieuws ook kenne berichte aan gullie.
Ik ga stoppe want we gaan zo aan de wandel door deze big city dus kom gerust
hier (ik bedoel de blog) effekens langs om te kijke wat we schrijve over dit
dorpje aan de Hudson.
Albertje uut kamer 202 neffe de bar in de big city van het dorpje New York of
zo.

Een wereld(deel)
vol contrasten….
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Anita:

Vandaag zijn we aangekomen in New York. HET centrum van alles……
financiële spil van de wereld, theaters, shoppen, mode met grote merken,
afijn het is een metropool ten uitstek. Iedereen kent het en heeft er een
mening over. Mijn persoonlijke mening werd vandaag bevestigd… het is hier
kleurrijk, druk, gezellig, fantastisch. Ik ben geen stadsmens en weet dat ik
over een aantal dagen terug verlang naar weidsheid, stilte, natuur etc., maar
wat een geweldige ervaring is dit! Ik merk dat ik de energie opslurp en er met
al mijn zintuigen van geniet.
Wat een verschillen maken we door de laatste dagen ( en kilometers ). We zijn
vanuit Lancaster, het farmland van de Amish, vertrokken richting Sussex NJ,
alwaar de herfstkleuren zich op hun mooist aan ons tonen. Het is ongelofelijk
zo indrukwekkend dat de tinten van de bladeren van de bomen aan ons
voorbij glijden. Ik kijk er met bewondering naar en zeg tegen Jan dat ik de
herfstkleuren hier bijna nog mooier vind dan de voorjaarskleuren bij ons in
Nederland. Het is alleen maar genieten onderweg.

En dan breekt inderdaad het uur aan dat we de campers in gaan leveren en
richting de Big Apple worden gebracht door de taxi die Mootje voor ons heeft
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besproken. Als kinderen in een pretpark, vergapen we ons aan de stad.
Midden in het centrum worden we in 7th street afgezet door Mike, onze
aardige taxi chauffeur. “The french quarters” is een prachtig hotel, niet groot
maar ongelooflijk lieflijk en prachtig ingericht en ligt aan een straat met
alleen maar restaurants. Na een lekkere lunch en een uurtje rust, trekken we
rond 4 uur in de namiddag de stad in.
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Het is niet te bevatten dat we een paar uur geleden nog naar een ezel, kalkoen
en pony zaten te kijken, die lekker verwend werden door onze mannen, die
ons overgebleven brood en appels eerlijk verdeelden over het gouden trio.
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En zo zit je midden in het hart van de USA. Natuurlijk is Washington de
hoofdstad, maar New York is het hart van Amerika. Het leeft hier! Zelfs 24
uur per dag.
En dan zie je de contrasten van het geheel. Hier haasten mensen elkaar
voorbij. Snel lopend met ook nog een telefoon aan hun oren, druk babbelend
over wat ze hebben gedaan of nog nodig moeten doen. Anderen zie je met een
voice-recorder hun “boodschappen”-lijstje dicteren, anderen luisteren muziek
via i-pod op andere MP3 speler. Ieder doet zijn ding… De dakloze probeert
een krant te slijten en de working-class spoedt naar huis om zich op te maken
voor het diner en avondje theater in hartje centrum. De taxi’s toeteren voorbij
en wij staan midden in het geheel en voelen ons erg….zen! We genieten van de
verschillen. Loop je er volgens de mode bij, dan pas je hier. Maar is je
kledingkeuze excentriek of op zijn minst “verrassend” te noemen, dan hoor je
er ook bij. Iedereen past hier….

Na een lekkere douche duiken we 5 restaurants verder bij de Braziliaan
binnen en hebben een heerlijke avond. Niet alleen het eten, maar ook het
gezelschap draagt bij aan een bijzondere avond. En die vriendschap en dat
plezier delen we nog steeds. Dus na een avondje “the town gehit te hebben”
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duiken we lekker ons bedje in. Morgenvroeg om 8 am. ontbijt (sorry
Monique) en gaan we de verschillen, maar ook de heerlijkheden van New
York over ons heen laten komen. We hebben een driedaagse rondtour “hopon-hop-off” en gaan alle uitdagingen aan die er voor onze voeten komen. We
houden jullie op de hoogte en geniet alvast van de foto’s die inmiddels weer
online staan.
Have a great day!

Zonnige dagen in New York
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Het is me toch lekker weer geworden in New York! Schreef ik vrijdag nog dat
het zo ijzig koud was in de stad, vandaag en gisteren was het geweldig weer.
En zowaar, ik heb even de tijd om een stukje verslag te schrijven, want daar is
het gewoon nog helemaal niet van gekomen. De stad valt weer over je heen, je
kunt er niet omheen, je wilt er niet omheen en als je er even uit bent, ben je zo
moe van alle indrukken dat je eigenlijk niets meer uit je handen krijgt. En dan
moet er soms ook nog weleens wat, zoals wat contact met het thuisfront over
Esmees operatie, met Alex in Spanje over verbouwingsplannen en jee,
vervelend, er moet ook gegeten worden!
Allereerst maar even Esmee: ze wordt niet op 3 november geopereerd, maar
heeft dan de pré-operatieve opname. Fijn, want dat betekent dat ze niet haar
halve examenweek mist, maar anderzijds ook wel weer vervelend, want nu
weten we weer geen definitieve opnamedatum. We gaan maar weer eens
bellen met Ede morgen. In Spanje gaat het gastenverblijf prioriteit krijgen en
gaan we daarna eens kijken wat we nu precies willen met tuin, terras en
schuur. Tenslotte hebben we geen haast en kunnen we heerlijk buiten leven
op en rond de porch voor we ons al definitief vastleggen aan een indeling voor
jaren. Ook de verkoop van de kleurige molentjes loopt naar wens en daar is
ook nog wel wat werk aan de komende weken.
Maar eerst eens New York! Natuurlijk is de belevenis van zo’n stad de tweede
keer totaal anders dan wanneer je daar voor het eerst komt. Toen was alles
overweldigend, nieuw en ‘net als in de film’. Nu weet je wat je kan verwachten
en kijk je anders. Het valt mij op dat ik vooral meer naar de mensen kijk.
Mensen in alle soorten, maten, kleuren en geuren en niemand is hier vreemd
of wordt vreemd gevonden. Vrijdag hebben we op de bussen van Grayline de
downtownloop gedaan, met een uitgebreide stop bij Ground Zero en het
Financial District. We begonnen bij Wall Street waar we met interesse kijken
naar de uitgebreide beveiliging, compleet met road blocks en een
inspectiezone waar zelfs met honden gecontroleerd werd. Van de New York
Stock Exchange zie je weinig, alles speelt zich natuurlijk af achter gesloten
deuren. De financiële wereld ziet er nu wel wat anders uit dan in 2007, voor
de crisis, waar wij, net als vele anderen behoorlijk mee van doen kregen.
Gelukkig hebben we het overleefd en gaat het goed met ons, maar er zijn heel
wat mensen die er meer mee geleden hebben.
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En dan op naar de plaats die nooit meer hetzelfde zal zijn. Was Ground Zero
in 2007 nog een groot gapend gat waar je bij wijze van spreke het verdriet nog
uit voelde opstijgen, nu wordt er druk gebouwd aan een nieuw World Trade
Centre met natuurlijk ruimte voor herinnering en herdenking. Gelukkig blijft
St. Paul’s Church een plek om te herdenken zoals dat al is vanaf het prille
begin na de aanslagen. We zijn inmiddels 9 jaar verder, maar je voelt 11
september hier alsof het gisteren was. Alle paniek, alle zorgen, al het verdriet
wat hier heeft plaatsgevonden, werpt je zelf ook terug naar de dingen die je
zelf bezig houden en naar de mensen die je vaak nog zo mist. Ik moet mezelf
bij elkaar rapen hier en ik ben niet de enige. We vervolgen de Downtown
Loop en hoewel het erg interessant is, maakt de kou op de bus het er niet
aangenamer op. We stappen uit bij Rockefeller Center, zoeken een deli met
lekkere warme chocolademelk en gaan dan terug naar ons hotel. Tijd voor een
warme douche en even rust!
‘s Avonds eten we bij Broadway Joe’s Steakhouse, hier vijftig meter verder.
We genieten van attente bediening, uitstekende steaks en een heerlijke rustige
omgeving met relaxte muziek uit de jaren vijftig. De Braziliaan van gisteren
was goed, maar hier is het ook nog eens erg gezellig! Na het eten is het nog
niet zo laat en vallen we nog even binnen bij O’Flaherty’s. Dit studentikoos
aandoende etablissement is gezellig! Een soort bruin café met achterin een
brandende haard en een pooltafel. Wij gaan bij de haard zitten en kijken naar
een stel mannen (jonge dertigers?) die met elkaar een biljartje leggen. Het
gaat er druk aan toe, we zien een beetje aangeschoten Afro Amerikaan, een
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paar Hispancis en nog een blanke man. En lol dat ze hebben! De lol wordt nog
groter als van een ander groepje twee jonge dames zich melden die tegen de
mannen willen spelen. Je hoort het gewoon, wat willen die meiskes nou?
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De hilariteit is groot als de meiden, vooral een van hen, een kei blijkt te zijn
en de kerels binnen 10 minuten ingemaakt heeft. Wij moedigen de boel
hartstochtelijk aan en zingen weer van ‘den koning van Hispanje …’ en
‘aanvalluh!’. De aangeschoten man ziet ons als zijn persoonlijke fans en maakt
er een geweldige show van. Het wordt nog gezelliger als een oude rocker live
komt zingen. Na een paar stevige potten bier besluiten we toch maar te
vertrekken, maar niet nadat onze ‘mister Almost’ voor ons poseert en met
Anita op de foto gaat. Tjonge, wat een pret! En dan maar snel naar bed …
Zaterdagmorgen, half negen, complimentary breakfast, beetje zoete koekjes
enzo dus, maar genoeg om op pad te kunnen. Het weer toont een stuk beter,
dus we gaan weer op naar de bus. We nemen hetzelfde stuk downtown loop,
maar stappen deze keer uit bij Union Square, waar op zaterdag de grootste
farmersmarkt van New York is. En dat is echt gaaf, er is van alles te koop,
allemaal biologisch en we genieten van de geuren en de kleuren van alle
mooie waren die we zien. We drinken koffie bij Pret a Manger en gaan daarna
nog over de warenmarkt, waar we nog leuke shirts scoren voor de jeugd thuis.
Bovendien kopen Albert en ik een fijne lichtgewicht rugzak waar we heel veel
plezier van hebben. Als ik heel nodig naar het toilet moet, komen we terecht
bij Hale en Healthy, waar we lunchen met een kop soep en een lekkere
sandwich. De deli’s in New York hebben heerlijk eten!

Na een leuke marktochtend pakken we de bus weer en stappen weer uit op
Battery Park. We besluiten de Brooklyn Tour te maken, die over Manhattan
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Bridge gaat en een grote ronde door de borough Brooklyn maakt. Dat viel niet
mee! Wat een heel ander stuk New York en vooral, wat een waardeloze gids
aan boord. Niet te verstaan, het enige wat hij wel verstaanbaar kon was
lachten als een soort mislukte bok met keelpijn. We waren blij dat we van de
bus af konden! Gelukkig kunnen we na deze tour naar de waterkant, waar het
zonnetje schijnt en waar we op een bankje kunnen kijken naar het
Vrijheidsbeeld. Helaas bleken we te laat voor de boten naar de Statue of
Liberty of een rondvaart. We besluiten dat dus maar door te schuiven.

Terug naar het hotel, via de Downtown Loopbus weer en tijd voor een uurtje
foto’s bewerken en wat internetten. De foto’s van gisteren (en een paar van
vrijdagavond) staan straks online, moet die van vandaag nog gaan doen, maar
dat komt misschien pas morgen. Tenslotte moet er ook vanavond nog gegeten
worden. Gisteren deden we dat bij Becco, het Italiaanse restaurant aan de
overkant, wat volgens hotelmanager Collin subliem moest zijn. Hij is in elk
geval niet de enige die dat vindt, want ondanks onze reservering die hij
maakte, moesten we best nog een tijdje wachten. Toen we eenmaal binnen
konden in het afgeladen restaurant zaten we zo krap dat ik bijna elke paar
minuten een ober in mijn nek voelde en de koude lucht steeds langs me heen
voelde stromen.
Werkelijk ongelofelijk hoe druk het hier is op een zaterdagavond! Ik moet
zeggen dat de bediening en het eten veel goed maakten, al waren mijn
gerechten niet echt subliem. De anderen hadden duidelijk beter gekozen,
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maar vooruit. De desserts (we hadden een mix) waren om je vingers bij af te
likken, de koffie was heerlijk en de amaretto zeer smakelijk, net als de ober.
Die laatste bleek een fervent voetbalfan en wist natuurlijk dat ons nieuwe
thuisland wereldkampioen is geworden, net als de Spaanse mensen achter
ons. Maar hij wist ook alles van Nederlands voetbal, Ajax, PSV en een
heleboel spelers. Albert is zelfs nog snel even naar het hotel gegaan voor een
Hollandpetje voor deze leuke kerel.
En dan is het weer zondag. Ik kan vandaag mijn heerlijke bed bijna niet
uitkomen. De vermoeidheid slaat toe en we liggen lekker ontspannen samen
te kletsen, plat op de rug, luisterend naar de geluiden van de stad die door de
openstaande balkondeur binnen komen. We vermannen ons en gaan toch
douchen en ontbijten. Om half tien stappen we weer naar buiten, op naar de
Hudson River, waar we een rondvaart maken met Circle Line Cruises. Gaaf!
We zagen een ander stuk Manhattan dan in 2007 en met dit heerlijke weer
was het geweldig om op het water te zijn en foto’s te maken van het
Vrijheidsbeeld, Manhattan en de bruggen. Puur genieten.
Als we van boord komen, worden we benaderd door een oudere man met een
grote gouden ketting die ons voor een goede prijs een rit met zijn limousine
wil aanbieden. Natuurlijk weten we dat de officiële taxi’s geel zijn en dat dit
soort ‘wilde rijders’ vaak geen vergunning hebben, maar vooruit, wat kan ons
gebeuren op het relatief korte ritje en dat voor 20 dollar? We rollen dus in de
aftandse witte limousine, waar we in een scheur liggen van het lachen. Wie
Albert kent, weet dat hij pietje precies is op auto’s en alles wat daarbij hoort.
Hij voelt dan ook van alles aan dat ding en ziet het kreng al doormidden
breken. Jan en Anita zitten verder voorin dan wij en hij neemt al afscheid van
hen. Hij ziet ons helemaal samen op het asfalt zitten in het achterste stuk
limo. Tot Alberts grote verwondering halen we 8th avenue, ik schrik pas als ik
zie hoe het ding gedeukt is aan de kant die ik nog niet gezien had.
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We lopen naar Pigalle, het restaurant bij het Hilton Garden Inn waar wij in
2007 sliepen. We eten er een prima lunch, ik heb zelden zo’n lekkere
sandwich met zalm op. Geweldig! Daarna stappen we weer in de Graylinebus,
deze keer voor de uptown loop. Deze voort ons door de noordkant van
Manhattan, Harlem en terug langs Central Park. Bij Central Park stappen we
uit, lopen we een stuk door het park wat weer helemaal vol is met fietsers,
hardlopers, wandelaars, spelende kinderen, lezende ouderen en nog veel
meer. We genieten van de sfeer en drinken wat bij de bootvijver.
Dan blijkt het al bijna half zes te zijn en ik wil graag om vijf voor half zeven
online inchecken voor ons vlucht morgen. Jan en Anita hebben hun plaatsen
al vastgelegd (tegen betaling, heel verhaal trouwens), maar wij dus niet. Ik
stel voor dat zij lekker de downtown loop afmaken als ze dat leuk vinden en
dat wij samen met een taxi naar het hotel gaan. Iedereen tevreden en Albert
en ik maken samen een vrij vlot ritje (kosten 8,10 dollar) en stappen uit op de
hoek van de straat. We reserveren snel bij Broadway Joe’s hetzelfde fijne
tafeltje als vrijdag en gaan dan terug naar het hotel.
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Ik internet wat in de rondte en om precies 18.25 uur kan ik inchecken bij
British Airways. En jippie, ik zie dat de stoelen die wij zo graag wilden hebben
al aan ons waren toegewezen. Dit zijn de twee stoelen middenin, waar je langs
niemand anders hoeft om eruit te kunnen. Heerlijk, ik ben blij! Zo meteen
lekker nog een laatste avondje eten in the Big Apple en dan morgen lekker
weer naar huis. Het was een geweldige reis met heerlijke mensen, maar ik ben
ook weer blij dat we naar de kinderen kunnen, dat Esmee geholpen gaat
worden en dat we verder kunnen met de Spaanse plannen!

Ben weer home

27
OKT
Albert:
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Beste piepels all over the wereld we benne weer thuus en ja ook deze keer
weer met hindernissen maar dat zulle de typemugskes wel doen komende
dagen of zo niet vraag het hun dan effekens te doen. Voor de lezers van mijnes
blog lijkt deze tekst wel vreemd maar Albertje heeft een uitstappie gemaakt
naar Kentukkie en de verhaaltjes van mij en de typemugskes staan op http://
kentucky2010.wordpress.com. Voor de lezers van de kentukkie blog ik heb
ook mijn eigenste blogske http://albert.nieuwenoord.nl/ waar ik regelmatig
mijn verhaaltjes schrijf en gullie kenne meemaake wat ik meemaak in mijnes
turbolente leven. Afijn effekens terug naar de reiseinde, na een superweekend
in New York waar ze trouwens 24 op 24 leefe mot er wel wat van men hart.
Wat een kolereherrie maake dei guppe daar dag en nacht elk autootje is
uitgerust met een claxon in het stuur die bij elke beweging van het stuur
automatisch een toeter laat hoore. Daarbij opgeteld de nodige nooddiensten
die bij het koffie haale al hun toeters en belle laate rinkele. Daarbij komt door
elke straat ‘s nacht een vuilnisauto met daarbij enkele medewerkers die de
nacht omgedraaid hebbe voor de dag en dus vrolijk lallend en tierend en
smijtend door de straate gaan. Zakke met lege flesse smijte ze van ver al in de
bak en dat geeft veel lawaai, ook hebbe de transporteurs daar geluidsarme
vloere en laadkleppe nodig want wat in nederland al verplicht is zou daar ook
voor die arme kaantjes en hun bezoekers ook moete gelde. Dan alle auto’s nog
millieu vriendelijk maake en je hebt een super schoone en stille stad maar ja
al die kolerherrie heeft ook weer zijn charmes. Gelukkig ben ik weer terug in
Beesd en is het rustig geen files meer voor de deur want ze hebbe de A2
eindelijk klaar en mijnes buurman staat niet op de deur te kloppe of hij de
bezem mag pakke pffff eindelijk rust er word geen koppie suiker meer geleend
geen vraag meer om technische hulp pf ik heb vakantie nu.
Hahaha ieder denkt nu dat ik het zwaar heb gehad daar maar das nie waar
hoor ons Jantje was erg hendig bij het in en uitladen van koffers en tassen zo
erg dat hij bij het hotel een koffer van een old lady meegepakt had en
ingeladen had in de taxi. Onderweg naar de plain werden we gebeld door de
hotel manger die ons vroeg of we neit een extra koffer bij ons hadde en ons
klein Jantje werd rood leed aan de ziekte van Ton die tijdens de reis altijd de
schuld kreeg en stamelde de onderboxjes van de old lady rooke zo lekker. Dus
beste old lady lezers hier stuur uwes schoone onderbox naar ons Jantje het
adres is te vinden op internet zoek maar op klein Jantje zag eens onderboxjes
hange. De vlucht van Newark/ london was ontspanne en ik heb zelfs geslaape
in de plain in london was men vergeete dat we kwaame en mochte we met et
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bussie terug naar de plain aankomstbalie. Na een lange wandeling door het
gebouw waar je gecontroleerd word of je tijdens de vlucht kans gezien heb om
wapens en bomme over te pakke mochte we in de plain naar schipjeshol.
Weer in een bussie want de aanlegslurf was bezet in de plain gestapt een
uurtje in de lucht en weer naar beneede koffertjes gepakt en naar buite voor
de taxi. En jawel hoor weer was het fout gegaan er stond een luxe waage te
wachtte het meissie van de taxi boos en belde haar werkgever die in paniek
een groter bussie zond waar alles inkon. Omdat het op de heenreis ook fout
was gegaan hoefde we maar 85 euro te betaale en nu het weer fout ging nog
maar 60 dus ik teege die chauffeur gezegt dat hij eerst nog maar een rondje
most doen zodat de prijs nog verder zou zakke maar dat mocht niet baate.
Nu thuis weer aan de gewoone dinge en ga me opmaake voor de spanje trip
want Mootjes kleertjes motte verzonde worde naar et nu warme Spanje en dat
mag ikkus lekker doen want ikkus ben aan vakantie toe.
Ik bien weer home dus allemaal de garoete en bedankt voor de vele reacties
die ik niet mocht ontvange omdat er internet probleeme waare dus alle maal
de balle ik bien weg garoet van Albertje Kretiek Himself.

De laatste dagen in de USA

27
OKT
Monique:

Waar was ik gebleven? De tijd is een beetje kwijt, na zo’n reis, een drukke dag
thuis, veel nieuws, veel post, veel werk en veel bijpraten. Terugkijkend op de
blog, zie ik dat ik tot zondagavond bij was, dus pik de draad weer op. Ik ga
hier mijn allerlaatste blog schrijven, daarna keer ik terug naar mijn eigen
vertrouwde Nieuwenoord!
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Zondagavond, Jan en Anita melden zich ook weer en we maken ons op voor
ons laatste avondje uit in the Big Apple. Steakhouse Broadway Joe is ons erg
goed bevallen en we hebben weinig zin in drukte, dus gaan we daar weer eten.
We worden hartelijk ontvangen en krijgen onze eigen tafel bij het raam. De
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gastheren vinden het duidelijke erg fijn dat we terug komen en we worden
met alle egards behandeld. We gaan allemaal voor een lekkere steak, alleen
Albert kan het niet laten om weer lever te eten. Ik eet mijn eerste echte New
York Strip Steak vanavond, als passende afsluiter van de reis. Het is heerlijk!
Net zo lekker is de laatste nacht in het uiterst comfortabele en luxe bed van
het French Quarter Guest Apartments. Voor wie naar New York gaat en een
beetje rust wil uit de drukte van de stad én een fijn luxe hotel met superfijne
bedden en een badkamer waar je gewoon in weg kan genieten, is dit ‘the place
to be’. Gastheer Collin en zijn staf maken elk verblijf tot een aangename
logeerpartij, waarbij het je aan niets ontbreekt en ze zijn altijd bereid tot tips,
adviezen en het maken van reserveringen. Fantastisch!
Wij ontbijten in de naastgelegen Bourbon Bar, binnendoor bereikbaar en
gratis bij de overnachtingen. Het is geen uitgebreid ontbijt, maar welk
Amerikaans ontbijt wat gratis is, is dat wel? Het is in elk geval smakelijk en
voedzaam genoeg om een paar uur op te kunnen teren. De Franse dame die
het ontbijt verzorgt en opruimt, is wel heel eng mager, ze ziet er uit of ze niet
lang meer te leven heeft. Vreselijk dat mensen die zo ziek zijn (het kan bijna
écht niet anders!) nog moeten werken in dit land. Dat is ook Amerika ….
Na het ontbijt begint de grote uitdaging. Op twee kamers moet alles op alles
gezet worden om in totaal 8 koffers/tassen op een gewicht van 23 kilogram
(of nog wat minder) te krijgen. Was ik er vooraf nog van overtuigd dat wij dat
makkelijk zouden redden, op het moment zelf valt het vies tegen. Na was
wikken, veel wegen, dingen ompakken en nog eens wegen, lijkt alles wel door
de beugel te kunnen. Wat echt niet kan, verdwijnt nog in de handbagage,
maar mijn geliefde comfortersets en het campingstoeltje voor in Spanje zitten
in de grote tas, super! Bij Jan en Anita is het al net zo moeizaam als bij ons.
Zij hebben onze 6e toegestane tas, dus hebben al wat meer ruimte dan
toegestaan, maar het blijft tobben
Na die zware taak, gaan we nog even met z’n allen naar 8th Avenue. Ik wil nog
wat Tylenol en Neosporin mee (pijnstillers/zalf) en zoek nog een theelepeltje
voor Anneke in Macisvenda. Ik heb haar beloofd er een mee te nemen uit New
York, maar heb er nog een paar gevonden zo hier en daar. Na een Starbucks
als afscheid, vinden we alles wat we nodig hebben en gaan we nog even een
uurtje relaxen.
Om half twee sjouwen we het hele spul naar beneden, de lift heeft er twee keer
voor nodig en als Anita en ik met de handbagage in de smalle lobby komen,
zien we Collin en nog twee jongens onze bagage mee naar buiten werken,
waar Albert en Jan al bij de taxi zijn. Tot onze grote vreugde is Michael er
weer, de taxichauffeur van donderdag. Zijn baas vertelde hem dat klanten
speciaal naar hem gevraagd hadden en kreeg als antwoord dat wij geen
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klanten maar vrienden van Michael zijn inmiddels. Grapjas, maar hij is echt
heel leuk en hij rijdt heel netjes en rustig. Wij zijn blij met Michael (en hij ziet
er nog goed uit ook, zegt Anita, tuurlijk).
Michael rijdt heel Manhattan over, rare regel, je mag niet rechtsaf slaan op
doordeweekse dagen, dus moet je een heel eind om. Zal wel ergens nut voor
hebben en ons maakt het niet uit. Wij zwemmen in onze tijd en hebben de
ritprijs vooraf laten bepalen. Kan niet mis dus. Als we bijna op het vliegveld
zijn, hoor ik mijn telefoon. Ik neem op en hoor dat het Collin is. Ik verschiet
direct, ik vergeet altijd wel wat, dus …. Maar nee, deze keer is er niets blijven
staan in het hotel, maar blijken we iets meegenomen te hebben. Een dame die
net aan het inchecken was, is haar koffer kwijt. Collin heeft bedacht dat die
misschien met onze bagage is meegegaan. Ik beloof hem direct te kijken bij
aankomst en ja hoor: een zwarte koffer die ons niet bekend is, rolt tussen die
van ons vandaan. Ik bel Collin terug en die overlegt met Michael, zodat die de
koffer kan terugbrengen op kosten van het hotel. Ai, ai, ai ….
We moeten een tijdje wachten tot de incheckbalies open gaan, ook de security
duurt lang, vooral voor Jan en Anita, maar uiteindelijk belanden we toch met
z’n allen aan een pilsje en een schaal met chippies en kippies. Voor we het
weten is het tijd om te gaan boarden! Albert en ik zitten super, op rij 15 in de
BC, wat wel de rij is met de allermeeste privacy en de stoelen links en rechts
van ons zijn ook nog leeg. We hebben dus de hele middenrij voor ons zelf en
ook niemand voor ons. Het is een prima vlucht, waarin Albert wat beter kan
slapen dan ik, maar ook ik rust aardig uit. Jammer genoeg is wel het
entertainmentsysteem uitgezet, er bleek ergens rook uit een schermpje te
komen ….
In Londen gaat het weer lekker knullig, we moeten via een trap het toestel uit,
dan weer een busje in en dan natuurlijk weer door security. Op de schermen
wordt pas vrij kort van tevoren aangegeven bij welke gate je toestel vertrekt,
ook zo handig. Uiteindelijk drinken we nog wat en moeten we naar de andere
gates. In het treintje, naar de gate, wéér in een busje en dan naar het vliegtuig.
Nooit mijn favoriet, dat laatste stukje Londen – Amsterdam, maar ja, een
uurtje is ook zo om. Op Schiphol mogen we in de rij voor de paspoortcontrole,
dat heb ik nog nooit meegemaakt!
Als we onze bagage hebben, lopen we door de douane en ik zie de ambtenaar
kijken naar mijn grote tassen. Gelukkig schiet er een dame pal voor me, ze
snijdt me echt af. Die gaat klagen over haar kapotte koffer, tja, daar is de
douane niet voor, maar ze leidt wel de aandacht af van onze enorme berg
bagage. Dank u wel mevrouw! Buiten zoeken we naar onze taxi, maar die
vinden we niet. Ik bel naar Voet en de man vertelt me dat ze er al moet zijn. Ik
bel weer terug, want de omschreven auto zie ik niet. Bovendien kook ik al
weer een beetje, want op mijn vraag of er een bus is gestuurd, zegt hij dat ze
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een héle grote personenauto hebben laten gaan. Nou, no way dat onze bagage
in welke personenauto ook past.
Hij belt de chauffeur en de dame blijkt bij de vertrekhal te staan en bij het
meetingpoint op ons te wachten. Tja, daag, daar zoeken we niet. Ze komt naar
de afgesproken plek en we zien een gewone auto. We wijzen op de bagage en
ze zegt dat ze echt niets van een bus weet, maar gelooft ons direct als we
vertellen dat we daar wel drie keer om gevraagd hebben. Ze belt pissig naar
haar planner en regelt stante pede een bus voor ons. Als ze hoort dat de
heenreis ook al in de mist is gegaan, schaamt ze zich duidelijk rot. Ze moet
blijven wachten tot de bus er is en snapt na een uur ook wel dat wij niet zo
moeilijk doen. Uiteindelijk komt er een enorme bus, zo’n invalidevervoergeval
en daar past alles in. Alleen wij passen niet zo op de krappe stoeltjes, maar
vooruit, kleinigheidje hou je. We krijgen wel fors korting op de afgesproken
prijs.
En zo staan we na vier weken weer thuis, in Beesd. We hebben een totaal
andere reis gehad dan anders, zo met drie campers op rij en met zijn vieren in
New York. Maar wat was het leuk, vooral ook met elkaar! Wat hebben we
gelachen, plezier gemaakt en lange gesprekken gevoerd aan de meest
uitlopende eettafels. We waren toerist in Lancaster, Washington en
Gatlinburg, werden beroemd in Kentucky en gingen onder in de massa in
New York. Het was een reis van contrasten, met ijzige kou en verzengende
hitte, met overweldigende kleurrijke natuur en drukke wereldsteden, met luxe
huurauto’s en krakende campers, kortom: alles!
Er waren erg veel bezoekers op dit blog en – naar wat wij gewend zijn –
weinig reacties. Maar voor iedereen die ons gevolgd heeft een hartelijk dank.
En voor degene die ons wel af en toe een berichtje stuurden: hartstikke leuk,
daar genoten we enorm van!

Home is where the heart is…..
28
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Anita:

Volgens mijn grijze massa heb ik mijn vorige blog zo ook afgesloten….
Maar voor mijn gevoel het klopt ook. Het maakt niet uit, waar ter wereld je
ook bent. Als je hart daarvoor open staat kom je altijd wel mensen tegen met
een boodschap, vriendelijkheid, humor of zijn we juist blij met het gezegende
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leven dat we zelf thuis leiden temidden van familie en vrienden. Want er is
ook een heleboel armoede, ziekte en verdriet op deze grote aardbol.
Zoals ik al schreef in mijn vorige blog, is Amerika aan werelddeel vol
contrasten en is New York daar wel een beetje het uithangbordje van. Het is
niet allemaal Gucci, Armani en Burberry, maar het zijn ook de daklozen en
bedelaars die het aangezicht van de stad bepalen. Op dat moment realiseren
we ons ook dat wij het goed hebben!
Monique heeft in haar blog al perfect weergegeven hoe de terugreis is
verlopen en inderdaad, zodra je thuis bent, begint het leventje weer zoals het
van te voren was. Met dien verstande dat we er een levenservaring bij hebben!
Het was super! We hebben genoten van de verscheidenheid van uitzichten
die we iedere ochtend hadden. We hebben genoten van de smaken van ons
eten, van culinair tot een sappige hamburger of een steak om je vingers bij op
te eten. We hebben verschillende weertypen gehad, van enorme warmte in
Kentucky, hoosbuien in Lancaster tot aangenaam herfstweer in New York.
Maar vooral de gedeelde humor, het plezier met elkaar, de gedeelde smart en
technische ondersteuning (vooral bij het camperleven) hebben er een
bijzondere reis van gemaakt!!!!
Aan alle leuke dingen komt een einde en er is een einde gekomen aan
anderhalf jaar voorbereiding. Op de paasshow 2009 van Stalhouderij ’t Woud
in Schijndel is het plan geboren om met 8 personen naar de Wereld Ruiter
Spelen te gaan in Kentucky. Monique is als Amerika-specialiste gelijk in haar
laptop gedoken en heeft het leeuwendeel van alle voorbereidingen op zich
genomen. Monique, nogmaals dank daarvoor!!!! Nu zijn we alweer een paar
daagjes thuis en is de reis al achter de rug.
Wat vliegt de tijd, als je het naar je zin hebt. Pluk de dag en geniet ervan! Het
is voorbij voor je het weet en dan sta je in de kou op Schiphol…..te wachten op
een te kleine taxi…..maar hebben we wel een warme en gezellige ervaring
in onze rugzak/tassen (let op het formaat) zitten!!!! En die neemt niemand
ons nog af.
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Heel hartelijk bedankt voor alle leuke reacties en het volgen van onze blog.
We hebben het met heeeeeeel veeeeeel plezier gedaan!

Reisverslag USA 2010 - Washington DC - Wereldruiterspelen Kentucky - New York City

