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Dordrecht, zult u zeggen. Dat is toch geen Rijnland? Dat niet
weliswaar, maar in het boekwerk van Willemien H. Verhoeven en Jan
C. Schippers staat een zó duidelijke beschrijving van
de wandeling, dat voorzitter Rob Hekkenberg besloot
deze eens voor te wandelen. Het bleek erg de moeite
waard, vandaar dat we op de koude, druilerige 10de
november verzamelden bij Station Dordrecht.
Bovendien hadden we iets te vieren…
Dat druilerig bleek een understatement, want al gauw kwam de regen met bakken uit de
hemel. Tijd voor koffie dus! We hadden immers al zeker een halve straat gehad.
Tijdens de koffie heb ik van de gelegenheid gebruik gemaakt om
bestuur en leden van de Kring te feliciteren met hun 45-jarig bestaan.
Volgens de voorzitter geen echt kroonjaar, maar voor een kring wel
degelijk een hele prestatie. Samen maken we immers zoveel mee,
gaan en komen leden, verandert er van alles, dat het ook het 9de
lustrum een dikke pluim verdient. Deze werd in dank aanvaard.
Na de overigens zeer smakelijk koffie mét lekkers, leek het alsof de regen wat minderde en
vervolgden we onze weg door het oude centrum van Dordrecht.
Het fijne van de beschrijvingen bij alle panden waar we
langskwamen, was dat ook de (bouwkundige) historie werd
vermeld. Buiten uiteraard de diverse te
vinden gesteenten, die vaak ronduit prachtig
waren, vooral als je er de loep bij pakte.
Ondanks het feit, dat de paraplu’s de hele
middag niet écht konden worden
ingevouwen, genoot iedereen van de granieten, zand- en hardstenen,
plagioklazen en kwartskristallen en, jawel, zelfs van brachiopoden en
zeeëgels. Het was allemaal ruimschoots voorhanden in en aan panden en op
stoepen en straten.
Een zo mogelijk nóg gezelliger borrel met veel heerlijke biertjes en hapjes sloot een top-dag
af.

