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Eentonig dit mooie weer!
Het wordt eentonig. Alweer mooi
weer. Een blauwe lucht, maar
niet stralend. Waar maken we
ons druk om?
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Alcatraz is een eiland in
de
Baai
van
San
Francisco. Van 1934 tot
1963 was het in gebruik
als
zwaar
beveiligde
gevangenis.
1545
Gevangenen hebben het
eiland als standplaats
gehad. De beroemdste
gevangene was Alphonse
"Al" Capone.
Voordien was op het
eiland eerst een militair
fort
(1850-1907)
en
daarna (vanaf 1907-1933)
een militaire gevangenis
gevestigd. Tegenwoordig is
het
eiland
een
natuurgebied,
beheerd
door de National Park
Service..

Helaas kunnen we vandaag geen
douche nemen, omdat ons pasje
niet meer werkt op de deur. Wel
de standplaats verlengd, maar
het pasje vergeten te verlengen.
Dus dan maar niet. Regelen we
vanmiddag wel.
We gaan richting de ferry en zijn
ruim op tijd om een kaartje uit de
automaat te halen. We nemen
maar een boot vroeger, omdat we
dan niet zo in de stress hoeven te
zitten of we de boot naar Alcatraz
halen.

De wind is nog wel koud, maar eenmaal in
de zon, uit de wind op het terras bij de boot
naar Alcatraz is het best wel een uurtje uit
te houden. Geen slechte keuze geweest.

De tour was wel leuk opgebouwd, met
veel uitleg. Na twee uur op het eiland
te zijn geweest gaan we weer keurig in
de rij om de terugweg te aanvaarden.

Als makke schapen lopen we de boot op.
We komen met een man of honderd aan op
het eiland. En dit gebeurd elk half uur.
Gelukkig gaan er ook mensen weg, anders
zou het wel heel vol zijn.

We slaan nog even een zijweg in om
een Subway te bezoeken. Lekkere
broodjes met beleg die je zelf uitkiest.

We wachten even totdat de grote meute is
vertrokken en lopen langzaam naar boven.
Boven zijn de Celblokken en daar kunnen
we ook de audio-tour krijgen. Gewapend
met onze koptelefoon lopen we de
celblokken door en er wordt uitleg gegeven
over wat zich hier allemaal heeft
afgespeeld. Ondanks het mooie weer is het
er koud.
Er staat namelijk wel een stevig briesje die
veel koeling geeft. Het zal geen pretje
geweest zijn om hier te zitten. Maar ze
zaten er ook niet voor niets.

Om drie uur gaat de eerste ferry weer
terug naar Larkspur. Larkspur is de
plaats waar ons RV-Park is.
De RV krijgt van binnen en opknap
beurtje en de overbodige rommeltjes
worden al weggegooid.
Wat we morgen en overmorgen
aantrekken wordt al apart gelegd.
Ja de terugreis is in zicht.
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