Ontdooiritje, zondag 17 februari 2019.
Toevallig surfend naar de website van onze club kwam ik daar op donderdag 14 februari nieuws van
Tony tegen: aangemoedigd door de met ‘n graad of 17 goede weersvooruitzichten dinsdags de 12e
had Tony spontaan het initiatief genomen om voor het naderende weekend ons middels een
motorritje uit onze winterslaap te gaan verlossen.
‘s Woensdags de 14e was de 175 km lange route op OSM kaart op de website beschikbaar.
Donderdags, na wat mailcontact, óók in GPX-bestand voor onze TomTom-Rider navigeerders.
Rond 10 uur verzamelden zondag 17 februari de eerste globetrotters zich al bij Jagershorst om een
half uurtje later van daaruit met 11 motoren en 14 clubleden een mooie route door de Brabantse
Kempen en door de Brabantse en Limburgse Peel te gaan rijden.
Al gauw was ons groepje haast ongemerkt uitgebreid met 2 “laatkomers”, die met wat extra gas een
minuut of 9 later alsnog hadden weten aan te sluiten...Zij bleken aan de andere zijde van de rotonde
bij Jagershorst even te hebben gewacht om aan te kunnen sluiten, maar wij bleken al onderweg te
zijn. In totaal hebben dus 16 clubleden op 13 motoren van deze mooie voorjaarsdag weten te
genieten van een door Tony inderhaast uitgezette motorrit.
Via Leenderstrijp, Soerendonk en Maarheeze ging het langs het Nationaal Park de Groote Peel in
Ospeldijk. Vervolgens via Meijel, Grashoek en Helenaveen voorbij de troosteloze Penitentiaire
Inrichting in Evertsoord de Middenpeelweg overgestoken om vervolgens weer vóór Kronenberg en
Hegelsom de A73 te passeren richting het rozendorp Lottum.
Van Lottum uit langs de door de vele graafwerkzaamheden aldaar veelal momenteel onzichtbare
Maas richting Broekhuizenvorst en Blitterswijck getoerd om daarna aan de overkant van de Maas,
in Well bij de Wellsche Hut en na zo’n 85 km gereden te hebben, te kunnen gaan genieten van een
kopje koffie, chocolade en een lunch.
Na deze stop reden we door het Nationaal Park de Maasduinen richting Bergen om daar het pontje
over de Maas naar Vierlingsbeek te kunnen nemen.
Daarna ging het weer verder om via Molenhoek, Holthees, Overloon, Merselo en Veulen naar
Griendsveen te sturen.
Daar hebben we weer even aan de bosrand kunnen pauzeren (zie enkele bijgesloten foto’s).
En daar werden we vervolgens uitgenodigd om in het nabijgelegen Liessel bij Leo en Marlies achter
in de tuin een kopje koffie, glaasje thee of cola te komen drinken.
(zie ook hiervan enkele bijgesloten foto’s).
Na deze rustieke pauzeplaats werd het tijd om via Someren-Eind, Kempenhaeghe in Sterksel en
Leende Tony bij Jagershorst te gaan bedanken voor dit mooie uitje en weer afscheid van elkaar te
nemen.
Onze winterslaap zit er op, we zijn ontdooid!
Dank je wel Tony!
Paul.

