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NIEUWSBRIEF VAN DE SCOOTMOBIELGROEP  
“SCOOT ON ROUTE”  
 
 
Jaargang 2, nummer 7, 27 september 2014 
Met deze Nieuwsbrief willen wij de deelnemers van “Scoot on Route” en andere belangstellenden regelmatig  
informeren over onze activiteiten.  

Inhoudsopgave: 
Verslag van: 
1. 3 juni 2014 tocht naar Vresselse Bos en Nijnsel  
2. 8 juli 2014 tocht naar Lieshout 
3. 20 juli 2014 Openingsactiviteit SeniorenZomerActiviteiten 
4. 5 augustus 2014 tocht naar Nederwetten en Dommeldal 
5. 2 september 2014 tocht naar Aanschot, Ekkersweijer en bossen Joe Mann 
Planning: Let op vanaf heden komen wij op de woensdagochtenden i.p.v. de dinsdagen bij elkaar. 
6. 1e keer op woensdag 8 oktober 2014 koffieochtend vanaf 10.30 uur in D’n Tref op terrein van Zonhove 
Vanaf november elke eerste woensdag van de maand 

7. Diversen 

1. Verslag van 3 juni 2014 tocht naar Vresselse Bos en Nijnsel  
Wat leer je op het gebied van omgeving toch prachtige plekjes kennen als je gebruik maakt van een scootmobiel  
en/of fiets. Dat was ook dit keer het geval. Langs de Vresselseweg en door het Vresselse bos reden we naar Nijnsel 
naar Cafetaria American Diner D'n Inloop, een aanrader! Via het Dommeldal weer richting Son en Breugel over  
smalle maar goed berijdbare paadjes en allerlei bruggetjes richting Son en Breugel. In totaal zijn we 4 maal over de 
Dommel gegaan. 

2. Verslag van 8 juli 2014 tocht naar Lieshout 
      Deze tocht was weer geweldig voorbereid en voorgereden  
      door Kees Klerk en Jan. We gingen via de Rullen en Gerwen  
      op deze “zomerse” dag op weg naar Lieshout. Gezien de  
      datum konden we een zomerse dag verwachten, niets was  
      minder waar. Het was zo koud!!  In het Bavaria Brouwerij  
      Café konden we ons opwarmen met hete koffie en warm  

 Windmolen “De Leest” in Lieshout    appelgebak. Tevens konden we door massages de “dode” Bavaria Brouwerij Café in Lieshout 

vingers weer tot leven wekken. Toen kwamen een aantal van ons op het lumineuze idee om hun handschoenen te 
voorschijn te halen. Langs alweer ons favoriete Wilhelminakanaal reden we terug naar Son en Breugel. 

3. Verslag 20 juli 2014 Openingsactiviteit van de SeniorenZomerActiviteiten 
Op zondag 20 juli werden de Senioren ZomerActiviteiten geopend. Na de officiële opening met o.a. een  
openingswoord van burgemeester Hans Gaillard, ging iedereen op pad. Men kon kiezen uit allerlei vervoersmiddelen, 
zoals fietsen, lopen en dus ook met de scootmobiel. De scootmobielers die hier aan hebben meegedaan hebben een  
leuke route gereden uitgezet door het CG- Platform. Ria Lammers heeft voor koffie, thee en koekjes gezorgd voor de  
pauzestop onderweg. Na afloop hebben we nog even op het terras gezellig nagepraat. 

4. Verslag van 5 augustus 2014 tocht naar Nederwetten en Dommeldal 
Eerst namen we een route door Breugel en kwamen na de Hooijdonkse Brug bij de Hooijdonkse Watermolen. Daar  
kregen we een uitleg van Mari van Kasteren over de werking van een watermolen. Door naar Nederwetten en daar 
kwamen we bij onze koffiestop bij Café-Restaurant De Kruik. Na Nederwetten gingen we door het prachtige  
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natuurgebied de Nuenense Broek. Via Boord arriveerden we bij een boerderijwinkel. In de Aspergetijd heel erg druk. 
Maar ook nu waren er o.a. nog lekkere aardbeien te koop. Dat wisten sommigen wel te waarderen. Na de Willem- 
Hikspoorbrug over de Dommel reden we door het Dommeldal in Eindhoven naar buurschap Bokt. Door het mooie 
Bokt kwamen we weer in Son en Breugel. Het was één van onze mooiste routes. 

5. Verslag van 2 september 2014 tocht naar Aanschot, Ekkersweijer en bossen Joe Mann 
Deze laatste route van dit seizoen, waar bijna iedereen aan meedeed (we waren met 14 scootmobielers), ging via 
Ekkersrijt naar het Aanschot. Een landelijk weggetje door de nieuwbouw van Eindhoven-Noord. Nadat we de  
Huizingalaan over hadden gestoken gingen we door de Achtse Barrier. Via het fietsbruggetje over de A58/A50 
kwamen we bij de recreatieplas Ekkerweijer. Daar gingen omheen om vervolgens bij het bos “De nieuwe Heide” te  
komen. Hierna kwamen we bij het fietsbruggetje over het Wilhelminakanaal. Langs de bossen van Joe Mann konden 
we halverwege het rolstoelpad door de bossen nemen. Daarna kwamen we eindelijk bij onze koffiestop het Paviljoen  
Joe Mann. Na een lekkere koffiestop reden over de Sonseweg, Bestseweg en Boslaan weer terug naar het  
Raadhuisplein. De laatste route was erg mooi, veel afwisseling van natuur en een waardige afsluiting van onze 
tochten van het seizoen 2014. 

6. Planning 
Let op vanaf heden komen wij op de woensdagochtenden i.p.v. de dinsdagen bij elkaar.  
1e keer op woensdag 8 oktober 2014 koffieochtend  
vanaf 10.30 uur in D’n Tref op terrein van Zonhove. 
Vanaf november elke eerste woensdag van de maand  
koffieochtend vanaf 10.30 uur in D’n Tref op Zonhove 

- woensdag 5 november 2014  
- woensdag 3 december 2014  
- woensdag 7 januari 2015  

7. Diversen 
Deelnemers 
De scootmobielgroep van het CG-Platform “Scoot on Route” bestaat inmiddels uit 15 actieve scootmobielers die 
regelmatig deelnemen aan de activiteiten van de scootmobielclub. 
Begeleiders 
We zijn blij dat er een wisselend team is dat op de fiets meegaat om de verkeerssituatie te bewaken, om hulp te 
bieden bij het oversteken en andere calamiteiten. Dank jullie wel voor de inzet dit afgelopen seizoen: John Carp, Mari 
van Kasteren, Herman Pruijmboom, Albert van de Kerkhof, Doortje van den Nieuwenhuijzen en Janneke Busko 
Wilhelminakanaal 
U merkt dat wij graag langs het Wilhelminakanaal rijden. Dat is niet voor niets want we kunnen hier genieten van de 
prachtige natuur in en langs het kanaal. Als belangrijke gebruikers van dit mooie fietspad langs het Wilhelminakanaal 
zouden wij het dan ook erg jammer vinden als dit wordt aangetast door de aanleg van De Ruit. Voor meer informatie 
kijk op www.stuitderuit.nl  Daar staat ook onze scootmobielgroep op. 
Lief en Leedpotje 
Als groep “Scoot on Route” hebben we een Lief en Leedpotje. Daarvan wordt bijvoorbeeld, als we het weten, een 
bloemetje of iets dergelijks betaald voor mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn of ziek zijn en niet mee 
kunnen doen aan de activiteiten. Maar zij horen er bij en dat laten we graag blijken. 
Voor dit Lief en Leedpotje wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd van € 1,- per keer dat we bij elkaar komen of een 
tocht maken. Dinie van Asten en Lidy van Dijk zijn de beheerders van het potje. 
Gezondheid 
Het valt niet mee om alles te doen wat je graag zou willen doen wanneer je een beperking hebt. Want als berijders 
van een scootmobiel gaat het niet altijd goed met onze gezondheid. Ook op dit moment zijn er mensen van onze 
groep waarbij de gezondheid niet in orde is. Vanaf deze plaats wensen wij hen veel beterschap en sterkte toe. 

                  Doe met ons mee 
    Iedereen met een scootmobiel die zich wil aansluiten bij onze groep “Scoot on Route” 
    is van harte welkom. Meer informatie bij Janneke Busko, 0499-475848 of Jan de Lange,  
    0499-479293 of e-mail: cgplatformsonenbreugel@gmail.com 

 
Redactie van deze Nieuwsbrief: Janneke Busko  
en Jan de Lange (jan.delange@kpnmail.nl)  
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