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19-8-2009. Van Ohe en Laak naar Kessel.
Met 166,6 km op de teller vertrekken we deze opnieuw mooie morgen om 9.25.
We fietsen terug naar Roosteren, nu echter niet over die vervelend hoge brugaanloop, maar er
onder langs! Dat scheelt alvast.
Dan gaat het naar Maaseik (B), niet tot het centrum, dat we al kennen, maar zo'n beetje parallel aan
de Maas  naar Aldeneik. Kleine jongens zijn er oorlog aan te maken: “Paauw, paauw paaaaauw”.

Ohe en Laak.

Brug bij Maaseik (B). Maaseik.



Om 10.30 gaat Tineke op het kerkhof van Ophoven een cache oppikken. Ik maak van de
gelegenheid en een bankje in de schaduw gebruik om wat aan mijn verhaal te schrijven.
Als we via dezelfde straat het dorp uitrijden maak ik nog rechts van een apart huis een foto: Huis
Reijders 10.35

Ophoven (B).

Ophoven (B).



Kessenich.
Kessenich.

Kessenich.

Kessenich.



Via Kessenich met pomp
(10.55) rijden we over
een zandpad naar Thorn,
dat we natuurlijk al
kennen.
 In het dorp achter de
kerk zoeken we een
cache maar het lijkt of
die is verwijderd. 11.15.
(Dat wordt naderhand
op internet bevestigd.)

Thorn.



In een wijk van Thorn
buiten het centrum, vinden
we wel een cache in een
brandgang tussen de
huizen.

In Wessem kijken we aan
de Maashaven (omdat we
te ver waren doorgereden).
We doen er ook
boodschappen 12.20.

Wessem. Wessem.



Bij Pol aan de andere kant van het kanaal in een natuurgebied (St Anna's Beemd) vinden we een
picknickplek. Tijd voor de lunch (12.45). Later komen er twee fietsters bij zitten  en hebben we wat
buurt.



Om 13.25 bereiken we de stuw van Linne met enkele grote sluizen. Om de een of andere reden
blijft zoiets altijd trekken.

Linne. Linne.



Een kwartier later staan we op het kerkplein van Horn, waar een carnavalsmonument ons er
aan herinnert dat we in Limburg zijn.

Horn.

Horn.



Langs Horn en Haelen af rijden we het
Leudal in. Dat kennen we nog van het Peel-
Maaslandpad. Een grandioos stuk natuur,
waarvan we eerlijk gezegd nu slechts een
klein beetje meekrijgen.

We kijken rond in het infocentrum van de
St. Ursulamolen. We rammelen de fietsen
over de zandpadden, die echter wèl te
berijden zijn.

14.05 rijden we Neer in en komen langs de
Lindeboombrouwerij. Het is de hoogste tijd
om wat te drinken. Voor de kerk vinden we
een verhoogd terras op een groot plein.
Het is er gezellig druk. Opvallend hier weer
de bakjes met kruidnagel-citroenwater, dat
de wespen op een afstand moet houden.
Zo te zien werkt dat behoorlijk goed.

St. Ursulamolen, Leudal.



Leudal.

Neer. Neer.



Op weg naar Kessel passeren we een jachthaven. Ook het mooie Kessel ken ik
nog van het Peel- Maaslandpad: De uitspanning met de waterloopjes, de grote
landhuizen met de 2 kastelen. Bij de 2e vinden we het VVV-kantoor,
(16.10), waar we naar een camping vragen. Dat levert een hele hoop folders en
blaadjes op.

We gaan naar de watersportcamping Gravenhof aan de Ondersteweg. Voor •9
hebben we daar overnachting. Voorlopig echter geen schaduw, zodat de tent
opzetten bij deze 30+ temperatuur aardig wat zweetdruppels kost.

Jachthaven van de WSV Poseidon bij Kessel.

Grintgaten aan de Maas. Steigers van camping Gravenhof, Kessel.



Om half zeven heb ik in de schaduw het
verslag bij zitten schrijven en wordt het
tijd om wat te gaan eten.

In de straat tegen de kasteelmuur aan
vinden we een cafetaria met een zeer
uitgebreid assortiment van snacks.
Tineke neemt een brood zalmsalade en
ik een frites satéhsaus met mexicano en
smulrol. Een ijsthee en een Brands voor
de dorst en we krijgen de buik goed
rond.Tegen acht uur lopen we nog even
naar het water met een softijs. Voor de
camping scheuren er nog een stel met
jetskis en speedboten rond. Eventueel
met waterskiërs erachter.
Toch wel lekker om ergens bijtijds aan te
komen, zodat je nog langere tijd daglicht
hebt. Tegen negen uur zijn we op de
camping terug. Even nog thee zetten en
drinken.

Kessel.

Kasteel Kessel.

Kasteel Kessel.

Kessel.


