DE CHROMEBURNER RIT – 7 AUGUSTUS 2021

Zaterdag 7 augustus was het zo ver. De Chromeburner Rit. De eerste rit bij onze nieuwe adverteerder.
Ferry, Henk en ik hadden afgesproken
bij een benzinepomp vlakbij Henk in
Rotterdam. De weersvoorspellingen
waren redelijk, dus we hebben er zin
in! Onderweg naar Nieuwkuijk kregen
we een paar spetters, maar dit mocht
geen naam hebben. Immers, we reden
richting de blauwe lucht in Brabant!
We waren de eersten en werden
hartelijk ontvang door Marc de Kort
van Chromeburner. De koffie konden
we meteen pakken en de Brabantse
worstenbroodjes van de bakker zijn onderweg! Even later kwamen Frank, Lucas, Oscar en Dennis aan.
Voor Lucas was het de eerste keer dat hij met de ARA meerijdt. Frank was al eerder bij de Limburg rit
aanwezig geweest.
Tijdens het nuttigen van het worstenbroodje konden wij de mooie zaak van Chromeburner bekijken.
Wat een assortiment! Iedere maand posten wij
op de website de kortingsacties van
Chromeburner. Houd deze dus goed in de
gaten!
Na de worstenbroodjes, het ontbijt van Dennis,
zijn we gaan rijden. Marc heeft voor ons een
goody bag geregeld en deze staat bij
terugkomst voor ons klaar. Prima geregeld!
Vervolgens zijn we met de groep in een lekker
toertempo gaan rijden. Vanuit Nieuwkuijk zijn
we binnendoor richting Sprang-Capelle, via Dongen naar Oosterhout richting Zevenbergen gereden.
Vervolgens bij Zundert de grens overgestoken naar België overgestoken. De wegen waren meteen minder
van kwaliteit, plus het wemelt van de camera’s!!!
Vervolgen richting Sint Leenaarts en Malle. Bij deze laatste plaats wilde iedereen stoppen vanwege de
bierfabriek!!! We zijn dus gewoon doorgereden!! Aansluitend via Herentaal, Gompel naar Bariere
gereden. Hier zijn we gestopt om te eten. Was ook wel nodig, want mijn lintwormen hadden niks meer te
eten en Ferry reed alle restaurants en frietkotten voorbij!
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Bij het café een Croque a la Bolognese
genuttigd. De huisparkiet paste op de
helmen. Die waren dus veilig! Oscar
zorgde ervoor dat de parkiet pasta en
brood kreeg. Je moet je beveiliging wel
voeden!
Na de lunch zijn we binnendoor naar
Eindhoven reden. Helaas was de weg
langs het vliegveld gesloten en moesten
we dus vanwege de tijd, Chromeburner
sluit om 17:00 uur, via de snelweg de
laatste 25 kilometer afleggen. Frank verliet toen de groep, omdat hij in de buurt van Eindhoven woont. Bij
Chromeburner hebben we nog een kop koffie gedronken en onze goody bag in ontvangst genomen.
Het weer was tijdens de rit, op 1 bui na prima. Dit in tegenstelling tot de rit naar huis. Ferry, Henk en ik
vertrokken kort na het tanken in de stromende regen. Vervolgens was het het grootste deel van de rit
droog. Echter, als toetje kreeg ik het laatste stuk naar mijn garage nog een hoosbui over mij heen.
Gelukkig deed de GorteTex zijn werk!
Kortom weer een heerlijke dag met de ARA en
Chromeburner dank jullie wel voor de gastvrijheid!
Door John
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