Winsum - Groningen

Etappe 2, 19 km

We gaan verder vanaf Winsum, we hebben al wat km in de benen en onze voeten gaan zeer doen. We hebben
vooraf gereserveerd bij Bed en Breakfast Regina in Gernwerd en hopen daar rond 18 uur aan te komen.
Start door weideland ongeveer 16.30 uur.
We gaan een stuk door het weiland en om daar te komen moeten we over de hekken
klimmen. Het is een mooi stukje Nederland en gelukkig niet al te nat. Eindelijk zien we de
dijk van Garnwerd in de verte liggen en dat geeft ons weer wat energie. Een handje
nootjes sleept ons door de laatste kilometers heen. We lopen langs van de ene veehouder
naar de andere maar helaas voor onze koeienliefhebber Kidus we komen geen koe tegen.
Om 18.15 uur komen we aan in Garnwerd waar we ontvangen worden door Regina.
Heerlijk! De schoenen uit een lekkere douche en naar de buurman voor een heerlijk bord
patat met saté en halve kip. We slapen heerlijk in de goede bedden na even uitbuiken bij
de warme kachel. We zijn trots!

OVER DE HEKKEN BIJ OLDENZIJL
2 april, vertrekken we om 9.45 uur
Van Regina hebben we croissantjes en krentenbollen meegekregen. Dat zullen we hard nodig hebben want tot aan
Groningen komen we niks tegen! Het is koud (-1 graden) en er staat een vervelende wind. Het is vandaag minder
leuk, we komen bijna geen mensen tegen en kunnen inderdaad nergens even neerzakken. Halverwege vinden we
een struik waar achter we beschut een broodje eten. Ons eerste gezelschap komt op ons aflopen, een kleine rode
kater die ons een paar meters blijft volgen. Dit tovert weer een glimlach maar wat kijken we uit naar Groningen!
Eindelijk Groningen inzicht! Maar dat betekend nog niet dat we ons ook kunnen warmen. Na het Van Starkenborgh
kanaal, het universiteitsterrein en een ‘flatjeswijk’ (nieuwe term van Kidus) komen we eindelijk in het centrum. Ruim
anderhalf uur blijven we ons warmen bij restaurant Toet. Tweede etappe gehaald, helemaal top!

PAASKIPPEN IN WINSUM - WEILANDEN EN HEKKEN – B&B REGINA – GRONINGEN! RARE POP IN DE TUIN – RESTAURANT TOET

Volg ons via www.mamawise.care of Facebook: http://www.facebook.com/mamawise.care

