
Dag 9 Vrijdag 9 mei 2008
Vannacht tegen 4 uur de elektrische kookplaat op stand 2
aangezet. Die geeft dan net genoeg warmte af om het niet al
te koud te laten worden. We waren op tijd wakker, maar
zijn pas tegen half 8 op gestaan: het bed lag nog zo lekker.
Heel de ochtend met behulp van de computer ons route
boek bijgewerkt. Henk had vorig jaar bladzijden uit het
route boek van iemand die we onderweg tegen waren
gekomen gefotografeerd (kopietjes maken met het
fototoestel). Al die bladzijden dus netjes bijgewerkt.

Na de middag op de fiets een paar bruggen "om" gereden.
Het was zulk heerlijk weer. In de stad bij een hele grote
boekhandel een kaart van deze streek gekocht (dan kunnen
we zien waar de dorpen en steden liggen) - in ons route
boek staan alleen de grotere plaatsen aan gegeven. Ook
hebben we een kaart van het gebied van het Apenkanaal in
Polen op de kop getikt. Dat is natuurlijk ook een
wegenkaart, maar iets is beter dan niets. In de
Stadsbibliotheek na een 'opkikkertje' opgezocht wat "loten"
betekent. Dat stond op diverse plaatsen in ons route boek
vermeld. Het betekend "peilen".  Het stond bij diverse dood
lopende wateren die waarschijnlijk ondiep kunnen zijn.
Goed om te weten. Nog gauw een paar boodschappen
gehaald en tegen half 5 waren we weer aan boord.
Pannenkoeken gebakken. 
Tegen 6 uur belde Janneke. Ze zaten bij Enschede, hadden
nog niet gegeten en stonden tegen 7 uur bij de poort. 
Snel wat te eten geïmproviseerd voor ze, daarna op het
achterdek filmpjes gekeken van Janneke's vakantie. 
Na een tijdje klaagde Janneke dat ze gas rook en zijn we de
computer naar binnen gaan verhuizen. Toen toch maar eerst
uitzoeken waar die gaslucht vandaan kwam. Dus met een
kopje met zeepsop en een kwast in de weer: het bleek van
onze in gebruik zijnde gasfles te komen. Het rubberen
pakking ring bleek ingesneden te zijn door het reduceer.
Morgen zal een nieuw gemonteerd worden, heet water voor
de koffie en thee kunnen we elektrisch maken.

Dag 10 Zaterdag 10 mei 2008
Het was vannacht buiten al weer helder en koud, de
thermometer aan de mastvoet wees vanmorgen 16º aan.
Maar binnen waren genoeg warme lijven om de
temperatuur hoog te houden. Het was wel weer behoorlijk
vochtig overal. Van een buurman een afdichting gekregen
voor de gasfles, die is nu weer goed dicht.

Omdat het morgen en overmorgen feestdagen zijn (en de
winkels dus waarschijnlijk dicht) maar eerst een grote
supermarkt opgezocht. Marijke kon de verleiding weer niet
weerstaan en heeft voor een kapitaal theesoorten
ingeslagen. Er zijn hier een hoop soorten te verkrijgen die
in Nederland moeilijk of slecht te vinden zijn en Marijke is
nu eenmaal een liefhebber!
De spullen die wat kouder bewaard moeten worden naar
boord gebracht en op het vlak gestald. Daar is het toch
gauw een graad of 15-20 koeler dan in de kajuit (maar toch
niet kouder dan ca. 17º). Daarna met de auto naar de stad.
De auto in een parkeergarage gestald, daar heb je plek en
het is in de schaduw. Toen lopend de stad in en toerist
gespeeld: 

Lambertikerk; 

een gedeelte van het beeld bij de Stadsbibliotheek;
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een terrasje; daarna een zeer grote boekhandel en 

de Petrus Dom (er was een boerenmarkt op het Domplein).

Het astronomisch uurwerk.
Het eerste astronomische uurwerk is geplaatst in 1408 en
door de beeldenstormers in 1534 stuk geslagen. De huidige
kast stamt uit 1540 toen er een nieuw uurwerk is geplaatst.
Daarna zijn er diverse veranderingen doorgevoerd: de
Gregoriaanse kalender werd toegevoegd en de kaart van de
wereld werd in spiegelbeeld op de wijzerplaat geschilderd.
In 1696 is het uurwerk vervangen. In 1818 is er een slinger
van 4 meter ingezet. In 1927 werd het uurwerk in verband
met de herrie stil gezet. In 1929-1932 is de klok vernieuwd
en smeedtechnisch niet meer interessant. 

Daarna bij Karstadt even uitgepuft en boodschappen
gedaan, voordat we de auto weer opzochten. 
De stad hadden we toen eigenlijk wel al weer gezien, op de
kaart stonden een aantal "watersloten" aangegeven. Hier in
Munsterland schijnen er wel een stuk of 50 te zijn. Maar we
hebben een 4-tal opgezocht. Een waterslot is een soort
landhuis, maar dan net als een ouderwets kasteel met een
slotgracht er omheen. Het ging van eenvoudig tot heel
opschepperig: 

Drensteinfurt, 

Wassersloss Fenne (een grote herenboerderij) waar in een
van de bijgebouwen een torenuurwerkje zat, 
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Westerwinkel (leek wel een kasteeltje met op elke hoek een
torentje) en 

Nordkirchen (was net een soort Versailles in het klein). Bij
de laatste was een feestje, een bruiloft denken we. We zijn
maar op gepaste afstand gebleven.

In het gelijknamige dorp hebben we buiten op een terras in
de schaduw heerlijk van een perfecte maaltijd genoten. Ze
hadden een grote volière naast het terras met kleurkanaries:
de hele maaltijd lang een prachtig concert gehad!
Daarna toch maar weer terug richting Münster, het was
bijna donker toen we daar aan kwamen. 

Naast de Engelse schipper waren 2 Nederlandse schepen
komen liggen en daar had Henk vanmorgen al een praatje
gemaakt. Nu zijn we er samen even heen gegaan en hebben
de technische installatie bekeken. Henk heeft een cd mee
genomen, die mochten ze kopiëren. Alles met elkaar duurde
het nogal even voordat het cd'tje gekopieerd was, een
vreemde computer is altijd moeilijk. De meiden lagen al te
slapen voordat wij weer aan boord waren.

Zondag 11 mei 2008
Uitgeslapen tot half 9. De meiden waren moe van gisteren
en wij waren moe en te laat naar bed gegaan. Rustig
ontbeten op het achterdek in de zon, daarna hebben H/J/G
aan boord bij de Kairos de technische installatie bekeken.
Ik was hoofdzakelijk mee om met mevrouw te praten, die
heeft weinig mogelijkheid om met iemand anders Engels te
praten. Zij spreekt geen "vreemde" talen. Meneer spreekt
wat Frans, maar daar heb je hier weinig aan. Hij vind het
leuk om over de techniek te praten, weet er veel van en
doet ook zelf veel aan de machine.

Tegen half 11 met de auto naar de andere kant van de stad,
hebben het openlucht museum opgezocht. Daar zijn we
jaren geleden al eens geweest, maar de zaak is sindsdien
flink uitgebreid.  "t Was erg leuk, er was een speciale
tentoonstelling over molens en over "vrouwelijke
handarbeid". Er zijn letterlijk honderden foto's gemaakt. 
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De bakker was ook aan de gang en we hebben een paar
vlechtbroodjes gekocht. Janneke en Marijke hebben goed
gekeken hoe ze gevlochten werden, een volgende keer als
ze weer broodjes gaan bakken kunnen ze gaan oefenen!

Daarna zijn we een speciaal verzoeknummer van Henk
gaan vervullen: naar Bad Bentheim. Daar heb je een
speciaal soort zandsteen, wat zeer te gebruiken is als
bouwmateriaal (het paleis op de Dam is er mee gebouwd
b.v.) en als wetsteen. Het bouwmateriaal is niet zo erg
interessant voor Henk, maar de wetstenen des te meer.

Goed, we zijn er dus heen gegaan (een leuke tocht door een
zeer plezierig landschap: kleinschalig en wat heuvelig) en
we hebben het zandsteen-museum gevonden. 

Leuk, we (H/G) hebben ons voorgenomen om er later nog
eens terug te komen. Henk heeft informatie gekregen van
een bedrijf die het zandsteen verwerkt. Dat is een stukje
verderop, maar daar hoef je met de Pinksteren niet langs te
komen natuurlijk. 

Boven het zandsteen museum ligt het slot van Bentheim.
Nu we er toch waren moest dat ook bekeken worden
natuurlijk. Prachtig, maar wat een trappen en schuine
hellingen. We waren toen we er weer vandaan kwamen alle
4 zo ongeveer uitgeteld. Gelukkig hadden we beneden aan
de straat diverse eetgelegenheden gezien. En aangezien het
ondertussen ook al bijna 6 uur was zijn we bij een pizza
bakker binnen gestapt. Lekker op het terras, weer in de
schaduw gaan zitten. Janneke had besloten om lamsfilet te
nemen, maar het meisje kwam na een tijdje terug met de
mededeling dat het niet meer in voorraad was. Goed, dan
ook maar een pizza. Maar vanwege haar allergie een
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vegetarische zonder kaas, en met tonijn. Het meisje heeft
het genoteerd en toen wachten op wat er komen zou.
Janneke had ook voor een uitgebreide salade gekozen, en
toen de pizza's voor ons kwamen kwam haar salade ook.
Maar Marijke ontdekte in haar vegetarische pizza stukken
tonijn. Nu is zij niet dol op vis, dus er was kennelijk iets
mis gegaan. Ze is er mee terug gegaan en kreeg na enige
tijd gelijk met Janneke een nieuw. Nu klopte alles wel. 't
Was nog lekker ook.
Na afloop langs een andere weg rustig weer terug gereden.
We waren tegen 9 uur weer terug aan boord. Buurman van
de Kairos kwam onze installatie bekijken en we hebben nog
een tijd staan te kletsen. Hij is ingenieur en hij vroeg zich
af wat Henk wel voor de kost had gedaan. Nou, dat is dan
een uitgebreid onderwerp natuurlijk.

Maandag 12 mei 2008
Heel de morgen besteed aan het opruimen van de spullen
van Janneke en Marijke, daarna uitgebreid aan de foto's
gewerkt. Alle foto's moesten natuurlijk uitgewisseld
worden, bovendien moest Janneke ook nog het verslag mee
hebben. Daar zijn we bijna de hele morgen mee bezig
geweest. Het kleine uurtje dat er daarna over bleef hebben
we besteed aan het bekijken van de foto's van Janneke uit
de V.S.
Na de lunch zijn de meiden dik 1 uur weer vertrokken, wij
hebben de sleutel van de poort ingeleverd en zijn ook
vertrokken. Om 2 uur waren we sluis Münster gepasseerd
en echt dus weer onderweg. Vandaag verder geen sluizen
meer. Heerlijk: af en toe kwam er wat bewolking zodat je
niet zoveel last van de zon had. Henk heeft op een gegeven
moment z'n kiel aan gedaan omdat hij bang was dat hij
verbranden zou.
Om 6 uur waren we bij Bergeshövede, we zijn dus op het
Mittellandkanal.  Ik ben toen begonnen met het eten, toen
we tegen half 7 afgemeerd zijn in de Alte Fahrt Hörstel was
ik bijna klaar. Er lag al een Nederlands jacht, de
Aquamarin, de schipper kwam prompt aanlopen om een
lijntje aan te pakken. Zij zijn hier via Veendam gekomen,
omdat ze de Rijn niet zagen zitten. Om 7 uur een sms'je dat
Janneke weer in Rijswijk was.
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