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Door Ad Verkaik.

Om 7.30 uur vertrokken met mijn maatje Karel uit Reeuwijk, richting Barneveld. Op het grote
kruispunt aan de Baron van Nagellstraat werden we de goede kant opgewezen door deze sympathieke
verkeersregelaars.

Bij aankomst op het gastvrije terrein van Scania Barneveld werden we een plaats toegewezen door
Bart van den Brink en stond de koffie met broodjes en cake al klaar.
Maar eerst even inschrijven bij de dames.

Na het gezellige bijpraten nam Gert Kattenberg het woord en werd haarfijn uitgelegd over het reilen
en zeilen van de rit.
Ook werden de heren van Scania Barneveld hartelijk bedankt voor de gastvrijheid, voor nu en straks
bij de terugkomst!

Ook Jos Timmer vertelde nog een mooi stukje over de “goededoelenrit” die ze gemaakt hebben.
Als eerste mocht het Scaniaplein vertrekken voor de rit en daarna volgden de andere trucks.

Het was soms nog heel sturen om door de Scaniaboog heen te komen en we werden uitgezwaaid
door een grote schare mensen!
Het eerste stuk van de rit was prachtig mooi, langs molens en over rotondes, zodat we elkaar ook
weer tegenkwamen.

Door de bossen van de Veluwe heen rijden is prachtig mooi, soms kom je nog een spoorwegovergang
tegen en dan weer een molen.

Ook bij aankomst bij Bosch Beton in Kootwijkerbroek werden we keurig op de plek gezet door de
vrijwilligers, waarna we een heerlijk ijsje uitgedeeld kregen.
Het grote voordeel van deze pauze was: alle auto’s op een terrein waardoor we gezellig met elkaar
konden praten, in een koele loods.

Na de pauze vervolgden we de rit naar het “eindpunt” Scania Barneveld.
Weer een prachtig mooi stukje natuur, afwisselend bos en landerijen en we reden ook nog langs het
veld van de OCV-dag in Stroe, in 2016.

Ook kwamen we weer over een rotonde waarbij we elkaar weer tegenkwamen, blijft prachtig!

We kwamen ook nog langs een vuilstort in Barneveld, waar we in 2012 met de OCV Zomerrit bovenop
reden!

Na aankomst in Barneveld lagen de patatjes en frikandellen al klaar en in korte tijd had iedereen te
eten en te drinken(hoera voor de frietkraam).

Na nog even gezellig met elkaar babbelen ging iedereen weer richting huis, na een prachtige en
supergoed geregelde OCV Zomerrit 2018
Wim en Gert en alle verkeersregelaars, namens alle deelnemers bedankt voor deze geslaagde dag!
Ad Verkaik
Noot: het is gewoon een grote familie

