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Zondagochtend sta ik om 07.00 uur op.
De gasten slapen nog. Ze hebben waarschijnlijk tot laat in de pub gezeten.
Ik maak een thermoskan koffie voor onderweg
Mijn lichtgewicht camouflage-regencape spreid ik, nadat ik mij eronder heb 'begeven en mijn
hoofd door de opening heb gestoken, over het voorrek en maak hem daar vast – achter en over
de etenskoffer. Mijn hele hebben en houen wordt zo als onder een tent bedekt. Een pet met
klep diep over de bril getrokken om deze droog
te houden – en daarmee het zicht aanvaardbaar
en ik ben fietsklaar voor in de regen.
Het is 8.40 uur als ik op de fiets stap en om een
uur of tien is de regen (drizzle) opgehouden. Ik
heb dan al een keer koffie genomen uit de
thermoskan.
Ik bekijk een kerkje langs de weg met mooi
bemost baksteen, De toren is half ingestort,
maar het puin is verwijderd een informatiebordje vertelt dat dit in de winter van 1947 is
gebeurd. Er is geen bebouwing of gehucht bij.
Het staat daar langs de kant van de weg (B655),
voor de voorbijganger. De deur is open. Het
kerkje wordt goed bijgehouden er zit een mooi donker eikenhouten plafond in.
De kerk is uit de 12 eeuw, maar is de vervanger van een ouder gebouwtje.. Ik geloof, dat het
bij Hexton was.
In Leighton Buzzard maak ik een dia van een kanaalboot (Grand Union canal). Ik koop bij
Woolworth een zoet namaak vruchtendrankje, dat ik niet lekker vind. Woolworth is een van
de weinige winkels die open is op zondag,
info:
Leighton Buzzard wordt genoemd in het "Domesdaybook''. Het is een marktstadje met wat
oude huizen een mooi plein, Het vormt een eenheid met Linslade, De beide steden worden
gescheiden door de rivier de Ouse Het ''Grand Union canal'' ooit belangrijk voor de industrie
is nu toneel van de mooi geschilderde ''Narrow boats'' die varen ter ontspanning van de
eigenaren.

Verder maar weer. Oxford is ver. De omgeving wordt wat rustieker.
Een paar leuke bijwegen richting Oxford.
Dit is aangenaam fietsen: niet te steile hellingen, vriendelijk glooiend.

Het landschap op weg naar Oxford.
Het blijft die dag verder droog, al laat de zon zich niet zien. Om een uur of zes ben ik
in Staunton St. John een (sfeervol) gehucht buiten Oxford, na eerst nog door een verlaten
bosgebied te hebben gefietst.
Er staat een leuk kerkje, waar je
omheen moet om op de B-road te
komen. Volgens de kaart (ordnance
and survey) is hier een camping
-voor uitsluitend tenten - vlakbij.
Ik zie deze echter niet
en ga de oprit naar een huis op.
Ik bel aan en vertel dat ik een camping
zoek, die hier volgens de kaart moet
zijn. Ze weten van niets.
Het is een jong gezin. Ze wonen pas
een jaar hier. Ze verwijzen mij naar
Bletchingdon. Daar staat op de kaart
eveneens een camping,
Dat is nog een km. of 8. Ik kom er kwart voor acht aan.
Die dag heb ik 144 km. gefietst, Ik heb 7.45 uur op de fiets gezeten.
Het is een prima camping met ruim plaats. Kosten 4 pond.
Er zijn nog enkele Nederlanders, Ik kan nog wat kopen in de "shop".
De "shop" heeft hooguit 10 artikelen in het assortiment, zoals crackers, melk en eieren.
Het is de al in de planning vooraf opgezochte, -maar weer vergeten- camping:
Diamond's Farm in Bletchingdon, een km. of 8 van Oxford verwijderd.
Er is zelfs een zwembad, waar ik geen gebruik van maak. (buitentemperatuur overdag ong.
16,17 graden)

Camping in Bletchingdon, iets van 6 pond vijftig
Dat is inclusief de boodschappen uit de campingwinkel.
Diamond Farm Caravan & Camping Park
Islip Road Bletchingdon Oxfordshire

