
                                   D’n Liempdsen Herd in Liempde. 
 
Start Dorpsplein om 13.00 uur. Korte route: 21.8 en de lange route 24.9 km. 
Er waren niet al teveel deelnemers omdat het ziekentridium op dezelfde datum 
plaats vond. 
 
Maar voor wij op weg gingen werden zoals altijd, banden opgepompt en 
andere kleinere reparaties verricht door Ronnie van Welzorg. Wat betreft 
kleinigheden aan onze scootmobielen is hij onze steun en toeverlaat. 
 
Vandaag kwam een reporter en een fotograag van het Eindhovens Dagblad  
het doen en laten van onze club (in verband met ons 10-jarig bestaan) op 
papier zetten en de zaterdag erop kwam de foto en het geschreven stukje  
in de krant. Super leuk ! 
 
Wat boften wij met het prachtige weer. Een hemels blauwe lucht, zacht windje 
en lachende gezichten. Wat willen wij nog meer en een mooie tocht in het 
vooruitzicht. 
Toen iedereen was ingedeeld vertrokken wij met goede moed aan de mooie 
route.  Langs leuke wegen en paden door Boskant en andere dorpen. Toch kon 
men zien dat de zomer op zijn eind liep. Dorre bomen, struiken en planten. 
Vallende bladeren, het is uiteindelijk september. Maar de komende herfst is 
ook prachtig. 
 
Uiteindelijk kwamen wij aan bij de D’n Liempdsen Herd. Het is een oude 
boerderij die omgebouwd is tot een ontmoeting- en bezoekerscentrum. 
Wij waren verbaasd omdat wij door de winkel mochten rijden, en wat een 
troffen wij aan: een prachtig aangelegde tuin met gezellige zitjes en een 
geweldige grote luifel, het leek wel een circustent. Het was zo gezellig, 
iedereen babbelde met iedereen. Er werd van alles besteld: heerlijke koffie met 
gebak, en allerlei verschillende drankjes. Wij hebben daar een gezellig uurtje 
door gebracht. 
 
Tijd om naar huis te gaan. Hup, allemaal op de scootmobielen en rijden maar. 
Na een klein uurtje rijden door ons mooie Brabantse land kwamen op het 
Dorpsplein  aan.  Allemaal met een glimlach op het gezicht. Zo hebben wij 
genoten. 
Wederom bedanken wij iedereen die mee hebben gewerkt aan deze geslaagde 
tour. Zonder jullie geen tochten.  In één woord geweldig, ook jij Joekie voor 
het maken van de prachtige foto’s. Ook daar genieten wij van. 



 
Volgende tocht ter ere van ons 10-jarig bestaan wordt vast een super leuke, 
gezellige en creatieve. 
 
Zorg voor jezelf en elkaar. 
 
Alida van Alfen 
11 september 2021 
 
 
 
 
 
 
 


