1e Classique en Route rit van 2022 op 24 april.

Van Gevangenis, naar het Klooster en dan naar den Hemel.
Organisatie: Hein en Anke de Kok

Om 9.15 uur werden we allen (29 equipes, waarvan 6 introducés) ontvangen met koffie/thee
en een warm Brabants worstenbroodje bij Natuurpoort de Roovertsche Leij te Goirle.

De deelnemers ontvingen daar het route boek en 9 foto’s die we onderweg moest zoeken en
dan in de juiste volgorde noteren.
Bij de start, om een aaneengesloten karavaan van onze mooie auto’s te voorkomen, werden
er nog een viertal vragen gesteld, twee verkeersborden en twee auto emblemen waarvan de
betekenis geraden moest worden.
Mede dankzij de hulp van Jac en Annie (die deze rit niet meereden) kon de start snel en
vlekkeloos verlopen.

Via landelijke weggetjes reden we in de Belgische Kempen naar twee van de zeven
voormalige Koloniën van Weldadigheid in de Verenigde Nederlanden, namelijk Wortel en
Merksplas.
Even de geschiedenis:
Uit het gehele land worden in het begin van de negentiende eeuw grote aantallen mensen in
armoede daar naartoe gestuurd om aan landbouw te doen, school te doorlopen en discipline
aan te leren. Er worden vrije en onvrije Koloniën gesticht. Landlopers, bedelaars en ook
weeskinderen worden al dan niet gedwongen opgenomen.
Nog altijd vervullen de voormalige Koloniën een sociale-, justitiële- en welzijnsfunctie.
Indrukwekkend is het landschap en imposant zijn de gevangenisgebouwen waarlangs we
rijden.

In het bezoekerscentrum in de voormalige varkensstal ontdekten we de persoonlijke
verhalen van landlopers en vlieg je virtueel over Kolonie 5-7.

Via grensweggetjes, velden en bossen, waarvan de bomen aan het uitkomen waren, naar
ons lunch adres Natuurpoort Bos en Co in Oosterhout. Dit is de doorstart van De Seterse
Hoeve, bij menigeen bekend.
We werden daar verwend met een lekkere lunch, met diverse soorten kroketten, zalm,
heerlijke soep en op een zonnig terras konden we uitkijken op de geparkeerde oldtimers in
de wei.

Na de lunch reden we verder en maakten nog een stop bij het eeuwenoude nonnenklooster
Sint Catherinadal in Oosterhout met een van de grootste wijngaarden van ons land. Wat een
plaatje!
Sommigen van ons in de abdijwinkel nog vlug wat Trappistenbier en een fles Brabantse wijn
gekocht; voor thuis natuurlijk.
Na het oude dorpje Raamsdonk en via polderweggetjes door ’s Gravenmoer, Dongen
mochten we een straat inrijden die alleen bestemd was voor bestemmingsverkeer. Want wij
hadden een bestemming en maakten een korte stop bij de ijsboerderij de Jacobshoeve.
Met prachtig lenteweer en over rustige, smalle wegen te hebben gereden naderen we onze
eindbestemming namelijk Den Hemel in Hilvarenbeek.

Bij een gezellig samen zijn, buiten op het terras werd de prijswinnaar bekend gemaakt,
Martien en Angelique. En dat is een knappe prestatie wetende dat de eerste 4 vragen door
nagenoeg iedereen fout beantwoord zijn.

Het nieuwe bestuur, sinds 15 Maart 2022, maakte gelijk van de gelegenheid gebruik om de
voormalige bestuursleden te bedanken voor hun inzet van de afgelopen 9 jaar. En natuurlijk
werd dit gewaardeerd met groot applaus en een verbale toegift van Dion van Bavel.

Op naar de volgende en onze mooie collectie is er weer klaar voor:

