
Wandelend de herfst in… 
Wandelen is een van de favoriete activiteiten van vele mensen, ook 
in en rondom Montfort. Het liefst zoeken we de natuur op om de 
benen te strekken en dieren te spotten, al dan niet in gezelschap 
van een hond. Gelukkig hoeven wij niet helemaal ver te reizen om 
mooie wandelingen te maken. Montfort ligt omsloten door bossen, 
weidse akkers, weiden, landschappen en natuurgebieden. Hier kun 
je fantastisch wandelen, ook in de herfst met haar prachtige kleuren 
en geuren.  

Ook vandaag geven we een prachtige wandeling prijs die door Thei 
is uitgezet met veel natuurschoon en de in dit jaargetijde 
voorkomende paddenstoelen. De wandeling is bijna 8 km lang en is 
in een goed 1,5 uur te belopen. Thei leidt ons richting bossen achter 
camping Reigershorst, het Reigersbroek en naar Schrevenhof, St. 
Joost toe en weer via een andere route naar Montfort terug. 
Getuige de foto’s van Thei en Jo. De foto’s geven de sfeer aan van 
deze herfst(wandeling). 

Deze wandeling kunnen we met iedereen delen, op verzoek van 
‘Roerdalen in Beweging’, middels de verkregen voucher.  

Onderstaand tref je een van onze meest recente wandeling aan van 
de 55+ groep (ca 8 km lang). Route is uitgezet door Thei Wolters en 
Jo Gehlen en Thei maakte de bijgaande foto’s. 

Start route: Kerkplein Montfort. 

Met de rug naar de kerk gaan wij rechts af, de straat Aan het Water 
in. Wij lopen tussen kasteel en kasteeltuinen de Huysdijk af tot aan 
de brug achter de camping. We lopen de brug over en volgen de 
zandweg tot aan de verharde weg. Hier gaan wij naar rechts en 
lopen gelijk na 20 meter links het bospad in. Bij het eerste 
wandelroutepaaltje links aanhouden. Na het tweede 
wandelroutepaaltje rechts afslaan. Dit pad vervolgen en na ca. 1,5 
km is op enige afstand Hoeve Schrevenhof zichtbaar. Hier gaan wij 
naar rechts het smal paadje op. Bij doorgaande verkeersweg steken 
wij over en blijven het paadje volgen. Komen langs een huis met 
beelden van olifanten, gaan vervolgens naar rechts en komen langs 
Iris 2 (Info Iris 2 kunt u verderop lezen). Wij volgen de zandweg 
bocht naar links en einde weg naar rechts. Weg volgen tot 
doorgaande weg, deze oversteken, zandweg in naar links. Deze 
volgen tot aan brug dan naar rechts. Blijf weg volgen tot aan brug 
en na brug naar rechts en blijven volgen tot weer aan Kerkplein 
Montfort. 

Veel wandelplezier als u deze tocht wil nalopen! Op- en aanmerkingen, bevindingen en reacties kunt 
u eventueel sturen naar info@samenspelmontfort.nl.  
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Geiteclub IRIS2 vormt een vereniging, zoiets als een herensociëteit. 
Daarin is iedereen gelijk en zijn humor, plezier en vriendschap heel 
belangrijk. Meer lachen en minder mekkerenis het Geiteclubmotto. 
Wie meer wil weten moet maar eens kijken op www.geiteclub-iris2.nl. 
Hebt u zin om even lekker te gaan zitten? Bij mijn geitenkasteel staat 
een gemakkelijke bank. U bent er welkom. Ik weet dat u als 
natuurliefhebber geen rommel zult maken en ook niet zult binnen 
dringen in mijn residentie. Dus ga gerust even zitten en geniet van de 
mooie natuur rondom mijn residentie Schrevenhof. 

Met vrolijke mekkerende groet, 

IRIS 2, het mooiste vierbenige meisje van St. Joost… 

Onze trouwe mede wandelaar Har is lid van de geitenclub en fan van 
Iris2. Momenteel is Har herstellende van een knieoperatie en IRIS 
wenst Har een spoedig herstel toe. Har en Hilly zetten het clublied in, 
tot ieders verrassing, als wij aan Iris voorbijkomen: 

Veer zeen de fans van IRIS, ’t maedje van de wiejershoaf 

Veer zeen de fans van IRIS, Veer höbbe eeuwig troe beloafd 

Veer goan eedere moand kieke, Wie ’t mit ’t maedje geit 

Veer zeen de fans van IRIS, Op en top ’n klasse meid  
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