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De Zomeravondrit 2022, het is er weer voor. Lekker een ritje in de avond uren.  

Vertrek om half zeven. Om zes uur de telefoon, René, zijn motor start niet!!??  

Zondag nog wel en nu niet meer. Och-arme het beestje staat ook al weer zo lang stil. 

Triest maar het is zo.  

Kan René eindelijk tijd vrij maken voor een ritje, heeft zijn motor er geen zin in.  

Jammer maar helaas, volgende keer meer succes. 

Om kwart over zes op het Midzomerplein, in Bosschenhoofd, het vertrekpunt.  

Mark en zijn dochter Kim staat al te wachten, evenals Piet, Jacqueline en Frank.  

Kim heeft haar motorrijbewijs in mei gehaald en heeft al heel wat ritjes sindsdien met en 

zonder haar Pa gereden en wil nu wel eens proberen wat het is om met/in een groep te 

rijden. En met wie kan je dat beter doen dan met MTCO!!!!!! 

Om half zeven vertrekken we met 11 motoren. Een mooi groepje. Eindelijk weer het 

gevoel dat we met een MOTOCLUB onderweg zijn.  

De route gaat richting Hoeven, Standdaarbuiten, Oud-Gastel en Heerle. 

In Heerle stond de koffie gepland bij de Hazelaar. Gebeld of het gelegen kwam om met 

een man of tien even een drankje te komen doen. Nou liever niet!!!! Er was een fiets 

driedaagse aan de gang en ze konden ons er niet bij hebben.  

Nu moet ik wel even kwijt dat ik dit jaar iets heb met reserveren in restaurants voor de 

koffie of de lunch!!!! Jaren geen problemen gehad en tegenwoordig moet ik zeggen dat 

het echt niet mee valt. Of ze zijn opgehouden te bestaan, of ze staan op een andere 

plek, of ze zijn nog niet open, of vanwege personeel gebrek gesloten. ’t Altijd wel iets. 

Maar in Nispen zijn we welkom bij de Gouden Leeuw. Daar drinken we iets en gaan aan 

de laatste 40 kilometer van de route beginnen. Even nog door Schijf, Sprundel en Sint 

Willebrord en zo komen we weer in Bosschenhoofd op het Midzomerplein aan. 

Lekker gereden, heerlijke temperatuur en een mooi ritje. 

Ook Kim, de dochter van Mark, is het goed bevallen en vond het leuk om met de groep 

rond te toeren.  

Misschien weer een nieuw lid erbij.                     Waar we natuurlijk heel blij mee zijn. 

Yippie, MTCO is aan het verjongen.  

Ze heeft ook kennis mogen maken met de zandpaden die in de meeste routes wel 

voorkomen, die Toon voorrijd. Je kan het maar beter vast op voorhand weten, kom je 

niet meer voor verrassingen te staan.  

Kees bedankt Toon voor het voorrijden en ons voor de gezelligheid en aanwezigheid. 

Over anderhalve week, zondag 24 juli, rijden we niet de Oost-Brabant route maar een 

rondje Dordrecht. De Oost-Brabant route had te veel snelweg en was in kilometers veel 

te lang. 

Allemaal tot dan, groetjes Hanny  




