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20-8-2009. Van Kessel naar Oeffelt-Boxmeer.
We pakken de handel rap in, want er komen heel
donkere wolken opzetten. We zijn net op tijd. Met 218
km op de teller vertrekken we. Net buiten de camping
begint het te onweren. Tegen alle regels in schuilen
we voor deze gelukkig korte bui onder enkele bomen.
De spullen worden beter tegen de  regen beschermd.
(Hetgeen overbodig is, de rest van de dag regent het
niet meer!)

Op de weilanden langs de Maas zien we grote
aantallen ganzen.

Grauwe gans, Anser anser.Meeuwen en ganzen aan de Maas.

Een enorme hoosbui.



9.50 soort burcht-boerderij met gracht kasteel d' Erp in Baarlo. (Dat dus veel
meer te bieden heeft dan het veer, dat wij kenden.)

Het kasteel in Baarlo.



Verderop is er ook nog de
watermolen van Baarlo.

Om 10.05 zien we het modern
uitziende klooster aan de andere
kant van de Maas in Tegelen.

Enkele velden vol Afrikaantjes
11.15. We vragen ons af wat
daar mee gedaan wordt?

De Sprunk (wasplaats) in Baarlo. De Sjpeulhof (watermolen) Baarlo.

Klooster Tegelen. Afrikaantjes, .



We rijden langs Hout-Blerick en
Blerick af, gaan door Grubbenvorst en
allerlei zigzaggende weggetjes.

In een grote boog gaat het dan naar
Broekhuizen, waar we net na
twaalven wat boodschappen doen.
Lunch daar bij het veer en een
pierlala op een paal. Een leuke plek
met veel bankjes.

Het veer bij Broekhuizen.
Broekhuizen.

Broekhuizen.



Via Broekhuizenvorst (weinig te
zien) gaat het over het gehucht
Gun naar Meerlo.
14.05 Nieuwlandsestraat.
Pompoenvelden of velden met
hoge gele bloemen. Zijn dat ook
Afrikaantjes? Verder velden met
allerlei kleuren rozen.

14.30 pauze bij een kapel van
net na de oorlog. Hier hebben
mensen zich in 1944 onder in de
grond verscholen!

Nieuwlandsestraat, Geysteren. Pompoenenverkoop.

Langstelige afrikaantjes.



14.50 De niet gevonden cache bij de Beekse Molen en sluis net voor
Vierlingsbeek. Mij is het duidelijk dat dit komt door de vele km´s in onze benen.

Beekse Molen, Vierlingsbeek. Roodpotige boomwants, Pentatoma rufipes.



Stuw en sluizen van Sambeek.



Allebei een witbier bij de sluizen van Sambeek net voor Boxmeer 16.10 Dit café
(en de Beekse Molen eerder) kennen we nog van het Peel- Maaslandpad. We
zijn compleet gesmoord in de hitte van deze dag. We kunnen hier ook onze
waterflesjes vullen, hetgeen goed uitkomt..

17.00 Boxmeer  met grote statige huizen en klooster. We rijden naar een groot
winkelcentrum, waar Tineke wat te eten voor vanavond zoekt. Intussen steekt
de wind op.

Boxmeer.

Boxmeer.



Dan rijden we door het terrein van de Maasheggen, die we ook van het Peel- Maaslandpad kennen.

Om 17.40 komen we aan een dijkje net buiten Beugen en hebben opnieuw een mislukte poging om een
cache te vinden. Tenslotte rijden we over een nieuw pad langs de Maas af, onder de brug naar Gennep door
en vinden om 18.20 de camping in Oeffelt aan de Maas vlak bij groot café-restaurant, waar we ons ook
voor de camping moeten melden: ‘t Veerhuis.

Ik zet de tent op en ga dan buiten aan een picknicksetje in de schaduw aan het verhaal schrijven. Tineke
warmt intussen de nasi met babi panggangsaus au-bain-marie op. Dat duurt uiteraard even. Zelf neemt ze
een maaltijdsalade.

Vanuit het westen komen opnieuw wolken binnen drijven en begint het in de verte te rommelen. 20.00.

Beugen.

Camping Oeffelt.


