
                                     Extra tocht Strabrechtse Heide 
 
Verzamelen op het Stationslein om 8.30 uur om tegen 9.15 te vertrekken. 
Mario, de buurman van Ina heeft de taak op zich genomen om de 
de scootmobielen op een vakkundige manier in de vrachtwagen te krijgen,  
en op tijd. De leden gingen met de vrijwilligers mee in de auto. 
 
Op de parkeerplaats konden wij onze scootmobielen in ontvangst nemen. 
evenals de fietsen van onze begeleiders. 
 
Op naar het boscafé De Soete Inval / Natuurpoort Vennenhorst Someren. 
Het café maakt deel uit van Natuurpoort Vennenhorst, direct gelegen aan de 
rand van het recreatie- en natuurgebied De Heihorsten. Ideaal als vertrekpunt, 
uitvalsbasis of tussenstop. 
De koffie was erg lekker en ook het gebak, heerlijk. 
Op naar onze prachtige route  Strabrechste Heide. 
Door het mistige koude, weer waren velen een beetje aan het mopperen 
Maar de omgeving deed veel goed. Er werd genoten van de prachtige natuur 
met hier en daar plukken paarse heide, mooie vennetjes 
Je zag de deelnemers genieten, fantastisch om te zien. Maar het mooiste moest 
nog komen. 
 
Mooie kleine vennetjes, waarin sommige honden een bad namen. 
Aangekomen bij de Hooijse Hoeve voor een heerlijke lunch. Ook hier konden 
wij helaas, vanwege het slechte weer niet buiten zitten. Binnen was het gezellig 
en lekker warm. Velen namen om te beginnen een warm drankje, koffie, thee 
of warme chocolademelk. De lunch was voortreffelijk, een tomatensoepje, 
plateaus met salades, lekkere broodjes en allerlei heerlijkheden. Een schot in 
de roos. 
 
Tegen 4 uur richting parkeerplaats. Maar eerst kregen wij het mooiste gedeelte 
van de Strabrechtse Heide te zien. Vergezichten met prachtige bloeiende heide, 
geweldige vennen, schapen die gezellig aan het grazen waren en nog zoveel 
moois. De tocht voerden ons over zandpaden, hekken die voor ons werden 
geopend. Voor sommige heel spannend. Het is moeilijk te beschrijven hoe men 
deze tocht dat ervaart. In ieder geval een prachtig stukje natuur in ons Brabant. 
 
Aangekomen bij de Soete Inval stond de vrachtwagen op de parkeerplaats op 
ons te wachten om de scootmobielen en fietsen in te laden. 
 



De leden werden veilig met de auto thuis gebracht en op het Stationsplein 
konden we richting  huis. 
 
Dankzij de vrijwilligers en bestuur werd het een tocht om nooit te vergeten.  
Hartelijk dank iedereen. 
 
Al met al een tocht om nooit te vergeten, over 3 jaar weer ? 
 
De volgende tocht is:  7 september aanstaande. D’n Liepmdsen Herd. 
Tot dan. Pas goed op jezelf en elkaar. 
 
Alida, 5 september,  
 
 


