
 

 

Dagtocht Leenderbos 27.08.2022 
 
Om 08.30 uur kwam mijn buurman Mario van de Wetering met een enorme 
vrachtwagen van zijn werkgever Veteka aanrijden op het Stationsplein om onze 
scootmobielen en de nodige fietsen in te laden voor onze jaarlijkse dagtocht buiten 
Best en directe omstreken. 
 
Voor een onschuldige buitenstaander was het misschien niet helemaal duidelijk of 
we nu een scootmobielvereniging of een fietsclub waren, want op 11 scootmobilisten 
waren ook 11 fietsers aanwezig voor de nodige begeleiding en ondersteuning. Zo 
royaal maken we het niet vaak mee… 
 
Joekie, onze penningmeester, reed ook mee en werd door velen hartelijk begroet. 
Men vond het erg leuk haar weer eens te zien en omgekeerd was dat ook het geval! 
 
Na het inladen van de scootmobielen stapten we in de diverse auto’s van onze 
onschatbare vrijwilligers naar de parkeerplaats Leenderbos onder Valkenswaard. Na 
het lossen van de scootmobielen en, oneerbiedig gezegd, ook van de leden en 
vrijwilligers reden we door een mooi bosgebied en fraai bloeiende heide naar de 
Venbergse Watermolen voor een welkom kopje koffie/thee met vlaai. 
 
De Venbergse Molen ligt over de rivier de Dommel en is een natuurpoort tot de 
Malpie, een prachtig heidegebied met vennen en zandverstuivingen. We hebben ons 
hart kunnen ophalen aan de prachtige heide op de ‘Groote Heide’. Veel leden waren 
verrukt van de mooie dieppaarse kleur van de heide. Zeker omdat meerdere 
mensen, waaronder ikzelf, bang waren geweest dat hij er dor en bruin uit zou zien na 
de vele warmte en droogte van de afgelopen tijd. Maar nee, hij was echt schitterend.  
 
De enige kanttekening die je zou kunnen maken was dat het geen kwaad zou 
kunnen er eens een flinke kudde schapen te laten grazen, want er was wel wat (te) 
veel vergrassing en kleine struikjes in dit heidegebied te zien. 
 
We waren feitelijk niet eens zo ver van huis, maar toch was het gebied al heel anders 
dan bij ons. Het landschap was veel glooiender en de fietsers hebben misschien best 
eens flink moeten trappen als er weer eens een stukje omhoog ging. Hoewel ik 
persoonlijk de naam ‘Malpieberg’ die ik ergens onderweg las, wel wat overdreven 
vond… 
 
Bij Café Zomerhof, halverwege de route, konden we heerlijk buiten zitten om van 
onze lekkere lunch te genieten. Een aardige terrasbezoekster heeft na afloop een 
groepsportret van ons gemaakt als aandenken aan de geslaagde dag. 
 
Ook de route terug naar de parkeerplaats was buitengewoon fraai en de zeer 
verdiende complimenten aan routeplanner Will waren dan ook niet van de lucht. 
 
En ook Mario van de Wetering werd niet vergeten: hij kreeg als dank een mooie kaart 
met inhoud namens ons allemaal. Want laten we niet vergeten dat zonder zijn hulp 
deze mooie dag niet mogelijk was geweest! 
 
Ina Schottert                                      


