
Vrouwen van nu of de meisjes van toen 

 

Woensdag 14 juni 2017. 

14 dames staan om 9 uur gepakt en gezakt gereed met hun fiets om een tweedaagse fietstocht te 

maken naar het Limburgse Horn. We fietsen richting het zuiden over Bakel naar Deurne waar we 

onze eerste stop hadden (koffie met gebak; lekker). 

Vervolgens reden we door Griendsveen en Helenaveen. We hebben veel veen gezien maar Helena 

helaas niet. Er was een hele mooie route uitgezet door ons mooie Brabant en Limburg. In 

Griendsveen op de picknickplaats hebben we ons de meegenomen broodjes goed laten smaken. Het 

weer was prachtig; we moesten dan ook vaak een stop maken om onze dorst te lessen. Om half 

zeven kwamen we flink bezweet in Horn aan. We dachten dat we bij de paters moesten slapen, maar 

het was in Hotel de Abdij.  

De kamers werden verdeeld en iedereen kreeg zijn slaapmaatje toegewezen. De kok had goed zijn 

best gedaan en wij hebben lekker gegeten. Na het eten zijn we nog een wandeling gaan maken in de 

tuin van het kasteel dat daar ligt. In die tuin zagen we een bijzondere boom, met vruchten die ons 

bekend voorkwamen, maar waar we de naam niet van wisten (dat was klote :-) ). Na wat google werk 

ben ik achter de naam gekomen nl. staphylea pinnata; in het Nederlands klotenboom (dus toch). Nog 

even op het terras wat gedronken en moe en voldaan ons bed opgezocht. 

Donderdag 15 juni  

Lekker geslapen, tenminste de meesten wel. Opstaan en goed insmeren want het wordt weer een 

zonnige dag. Ontbijt om 8 uur, want we moesten Hermien uitzwaaien, die werd opgehaald voor een 

begrafenis. Vol goede moed weer op de fiets keren we weer huiswaarts.  

In Helenaveen in de Willem III Hoeve gingen we lunchen. De serveerster schrok dat wij met zovelen 

waren en zei: "Ja, dat zal wel eventjes duren" en dat was ook zo. Het duurde erg lang voor we ons 

broodje gezond kregen, maar ja hoe langer je moet wachten hoe lekkerder dat het is.  

Er dreigden wat donkere wolken, maar dat kon de pret niet drukken. We genoten van de mooie 

natuur en de zandpaadjes van het Leudal. 

Annie Verbakel wilde Jolanda Kuypers de sloot laten zien, helaas dook Jolanda daar te vlug in en haar 

fiets volgde snel. Daar lagen ze allebei. Gelukkig bleef iedereen kalm, Annie kwam met wat krassen 

en de schrik vrij. Maar Jolanda moest met de wond in haar arm toch even naar de dokter. Zij werd 

door Peter opgehaald: 3 hechtingen en veel blauwe plekken; helaas voor haar einde fietstocht. 

We gingen in Meijel nog wat drinken, daar waren we daags tevoren ook geweest. De ober herkende 

ons meteen en zei: "Waren jullie gisteren niet met meer?"  

We vervolgden onze tocht, maar we misten Hermien en Jolanda toch wel. In  Gemert nog even 

gestopt bij een bankje voor een laatste slokje, iedereen was al een beetje moe.  Maar Myra van 

Zutphen gaf ons yogales en zo konden we weer fit naar de Kokse Hoeve fietsen waar we om 6 uur 

werden verwacht.  

Ook daar hebben we het eten ons goed laten smaken. Tot slot naar huis. 

Ik denk dat we kunnen zeggen dat het een mooie tocht was en we moeten dat volgend jaar zeker 

weer doen. 

Toos Opsteen 


