
 

KEMPEN CHAPTER RIDE-OUT 
Zondag 29 mei 2011 

Sheriff: Maddy 
 

 

Zondag 29 mei 2011… en in de lijn van de verwachtingen zou het een heerlijke dag worden. Op het 
allerlaatste moment werd er op zaterdagavond door de notabelen van het Kempen chapter beslist 
het programma voor zondag lichtjes te wijzigen. Nu werken ze in Timboektoe* nog met de ‘tamtam’ 
als communicatie middel en zij we hier in ons Belgenland als een stapje verder geëvolueerd en kent 
zowat iedereen het ‘World Wide Web’ of toch zeker onze nakomelingen, waar ik wil op doelen dat 
indien er via het net een berichtje zou worden verzonden op zaterdagavond (vlugger dan het drinken 
van een pintje) er misschien wel meer gegadigden waren dan de nu toch al een kleine 20 Hadeeke’s. 

 

Tot zover het voorwoord want Maddy zou als alternatief een mooie rit van een kleine  170km uit 
haar losse pols schudden en onder begeleiding van de ‘road captains’ Dirk, Freddy, Gert en Yves 
nam Sheriff Maddy na de elf-uren mis de meute Harley’s aan de Holvenhoeve op  sleeptouw voor 
een rondje Kempen. Na een kleine 20 km kreeg sister Maddy een bericht van de ‘Bruce Almighty’ 
hierboven dat de Kalmthoutse heide hoegenaamd moest worden vermeden omdat ze daar al genoeg 
last hebben van ‘burn-outs’ en kwam het in haar op om iedereen met Her(r)entals eens te laten 
kennismaken . Deze kennismaking achter de rug kwamen we aan in Poeyel aka Poederlee en werd 
het tijd om een eerste stop in te lassen om de dorstigen te laven. Een terrasje werd gevonden en we 
zaten geen minuut te vroeg toen een horde wielerterroristen  deze plek ook uitkozen om de dezelfde 
reden.  



Alle hens aan dek voor de kastelein en al vlug 
werd een schone jonge deerne van bijna 65 
lentes opgetrommeld om de service te 
verzekeren. Hier konden onze ‘road captains’ 
eens beleven wat het is om een echt ‘stalen 
ros’ tussen de benen te voelen. De string van 
de serveuse blijven ze ons wel nog schuldig 

Na de ‘site seeing’ van Herentals besliste 
Maddy dat er genoeg gelachen was en toverde 
ze zonder te blozen een mooie rit uit haar 

hoed. Tussen het groen van de streek werd het 
onder een aangenaam zonnetje aangenaam 
toeren op onze brommertjes. Een 100km later 
kwamen we aan in Kasterlee en was de pi(t)sstop 
voorzien in ‘Klaveren Drie’ alwaar onze Margriet 
haar vaste stek heeft. Jammer genoeg doet ze 
geen beroep meer op Harley anders zouden we 
nog verder kunnen toeren met deze BV. Tijd om 
ook de inwendige mens te versterken! Voor 
diegene die niet wisten waar we waren zou onze 
sheriff nog een extra toerke Kasterlee inlassen en 
bij sommigen kwam de ingeving van…hé!!! Hier ben ik nog al eens geweest. 

Persoonlijk wist ik niet dat er rond de streek van Geel zoveel mooie wegen waren om onze 
geliefkoosde hobby uit te oefenen en dus heb ik me weerom verrijkt. De verrassing kwam op het 
laatste van de dag. Door 6 jaren met ‘meester Lemmens’ te hebben vertoefd  in het 1ste leerjaar  ben 
ik geen crack op gebied van dorpen en gemeenten maar het was denkelijk tussen de verschillende 
gemeenten die Olen in hun naam hebben dat de laatste stop was voorzien bij eene Jef. 

Een etablissement waar animo hoog in het vaandel wordt gedragen en zeker de patron doet hierbij 
een flinke duit in het zakje…vraag dit maar aan Christiane, want ook zij was erbij of wisten we dat 
nog niet…  

Als binnenkomer kregen we onder zuiderse temperaturen een ‘Straffe 
Charel’ aangeboden door de waard en na enkele moppen werd het tijd 
voor de volgende show. 

Op Mallorca is het een 
attractie om de toeristen 
doen wijn te drinken uit een 
speciale karaf, wel onze Jef 
doet hetzelfde op een 
ludieke manier maar met 
een glas bier. De vraag is 
waarom hij onze goedlachse 
zuster hiervoor uitkoos? 



Een aangename afsluiter van een mooie dag en hier werd ook de groep een beetje ontbonden. Nog 
‘ne wave’ voor Maddy en ‘keep it safe’. 

Verslag: Freddy Blues 
Foto’s: Maddy & Freddy Blues 
 

 *Nog ietsje over Timboektoe 

Tim en Tom moesten voor de Engelse les een versje verzinnen waar de stad Timboektoe uit Mali in 
voorkwam. Die morgen in de krant…euh in de klas vroeg de juf aan Tom of hij er iets van gebakken 
had en Tom begon aan zijn Engels versje. 

Once upon a time… 
On a bank we set. 

Suddenly, three maiden girls we met… 

So they were three and we were two, 

So I booked one and Tim booked two. ;-) 
 
 

 

 

 


