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Fietsvakantie in Oisterwijk Noord Brabant van 10 t/m 14 juli 2017 
De regio van Oisterwijk staat bekend om zijn prachtige natuur. Je kan 
er geweldig fietsen en er is genoeg te zien en te beleven. Een goede 
rede om daar vijf dagen te gaan fietsen.  
We verblijven in  Hotel de Paddestoel  in Oisterwijk, op een mooi 
terrein op loopafstand van het uitgestrekte natuurgebied “de 
Kampina". Het hotel beschikt over een gezellige en comfortabele 
lounge met open haard. De hotelkamers zijn onder 
gebracht in cottages welke verspreid liggen over 
het terrein. De comfortabele kamers zijn voorzien 
van  eigen douche, toilet, kitchenette met koelkast, 
telefoon en TV en zijn ruim en huiselijk. Alle 
kamers zijn gelijkvloers en hebben een terras, 
waar we ook onze fietsen kunnen neerzetten. 

De Kampina, het Groene Woud, de Mortelen, het 
Nationaal Park de Loonse en Drunense Duinen en de 
plaatsen den Bosch, Tilburg  en Eindhoven liggen op fietsafstand van 
het hotel. 
We fietsen via prachtige knooppunten routes naar o.a. Den Bosch en 
maken daar een boottocht op de Binnendieze. We gaan één dag 
“Happen en Trappen”  in en om het Nationaal Park de Loonse en 
Drunense Duinen. Deze Brabantse Sahara bestaat uit 30 vierkante 
meter levend stuifzand, afgezet door poolwinden in de laatste ijstijd. 
Hier kan je eindeloos fietsen. Daarnaast maken we ook een aantal 
fietstochten in de omgeving van Oisterwijk. 
We gaan met eigen vervoer naar het hotel. Hotel De Paddestoel 
heeft een ruime gratis parkeerplaats en is met de auto goed 
bereikbaar. 
U kunt uw eigen E-bike meenemen of gebruik maken van een huur 

fiets € 12,50 of E-bike á € 22,50 per 
dag of € 100 per week( prijswijzigingen 
voorbehouden). 
Kosten:  € 398,- p.p. bij een gedeelde 2 
persoons kamer op basis van halfpension. 
Toeslag 1 persoons kamer € 10,- per nacht. 
De prijs is inclusief fooien, boottocht op de 
Binnendieze in Den Bosch, Happen en 

Trappen omgeving Loonse en Drunense Duinen, reünie, reisverslag  en 
toeristenbelasting. 
Informatie en opgave bij:Rini van der Wel, tel. 010-2100062, email; 
cjvdwel@icloud.com 
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Maandag 10 juli 2017 
Omstreeks 10.30 kwamen alle deelnemers binnendruppelen en dronken we op het 
terras van Hotel de Paddestoel koffie. Het wachten was op de dames die met de 
trein kwamen. Na enige vertraging waren ook zij gearriveerd. Ria en Nanke 
bleven bij het hotel omdat de fiets van Nanke geen ondersteuning meer bood. 
Met de rest van de groep stapten wij op de fiets voor onze eerste fietstocht 
richting Oisterwijk. Vanaf knooppunt 77 reden we gelijk het bos in, een mooie 
route door het bos naar Oisterwijk. Het was wat lastig om het dorp door te 

komen omdat de hele Dorpsstraat 
bezet was door de kermis. Ook was 
de weg nog opgebroken maar toen 
we al deze hindernissen hadden 
genomen konden we op zoek gaan 
naar de koffie bij het 
boerderijterras De kerck Hoeve. 
Een hele leuke tuin met veel beelden 
en lekkere koffie. Bets kon de 
verleiding niet weerstaan en heeft 
nog een beeldje gekocht. 

Hieronder het relaas van de treinreis van Ria, Nanke en Bea. 
's Morgens togen Ria en ik naar het station in Barendrecht. 
Onze trein viel uit met het gevolg, dat Bea, die in Dordrecht opstapte, een half 
uur eerder in Tilburg was. 
In Dordrecht ging het ook niet van een leien dakje. 
We stapten in de verkeerde lift en gingen een paar keer op en neer. 
De NS-beambte en wij hebben er hartelijk om gelachen. 
In Tilburg aangekomen weigerde de ondersteuning van mijn 
fiets, dus het werd nog een zware tocht naar 
de Paddestoel in Oisterwijk. 
Daar stond iedereen al op ons te wachten, want ze wilden een 
rondje gaan fietsen. 
Ria en ik besloten in het hotel te blijven en we hebben Pechhulp 
gebeld, die er binnen een half uur was. 
Jimmy had het euvel binnen 5min opgelost; het magneetje stond 
verkeerd! 
(Ik wist niet eens, dat ik dat had) 
Op de goede afloop hebben we lekker koffie gedronken en zijn 
we Oisterwijk gaan verkennen. 
Bij het hotel aangekomen, waren de anderen er ook weer en zo konden we later 
met zijn allen dineren. 
Ria en Nanke 
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Dinsdag 11 juli 
Om 7.00 uur ging bij ons het eerste 
wekkertje af. Het ontbijt is om 8.00 uur, 
dus oversteken uit ons slaapappartement 
naar het restaurant; het Brabantse 
ontbijt smaakte lekker. 
De lunch voor onderweg hebben we zelf 
klaargemaakt. 
Het is een beetje donker weer, maar geen 
regen. 
Om 9.00 uur vertrekken we, op naar 's-
Hertogenbosch. We gaan een stukje door 
de plaats Helvoirt. 
We kregen trek in koffie, maar door het 
vroege tijdstip viel dat niet mee. Dus door 
naar kamp Vught en langs het Drongelens Kanaal aangekomen in Den Bosch, daar 
kwam al gauw café-restaurant De Buurt in zicht, dus koffie gedronken. 
Na het lekkere bakje gaan fietsen door de binnenstad naar de opstapplaats van 
de boten, daar aangekomen om 11.40 uur. Omdat de boot pas om 13.00 uur 
vertrok konden we nog ruim een uur de stad in. De fietsen hebben we daar 
gestald. Eerst hebben we de St. Jan bezocht, daarna veel mooie en leuke winkels 

gezien. Er kwam een fikse regenbui en moesten we schuilen 
onder het afdak van een winkel. 
Terug bij de fietsen hebben de meesten zittend op een 
bank of muur onze meegebrachte boterhammen 
opgegeten. 
Om 13.15 uur ingescheept om gedeeltelijk op de 
Binnendieze onder de 
stad en buiten langs de 
stad te varen. De 
schipper heeft de hele 

tocht ons verteld over het wel en wee van het 
riviertje en de stad. 
De Binnendieze heeft verschillende togen waar 
veel vleermuizen wonen. Tot 40 jaar geleden 
kwam de riolering er op uit. Het is bijzonder 
dat boven je in de stad winkelende mensen 
lopen. 
Om 2.00 uur weer voet aan wal gezet en toen 
op naar de Bossche Bollen, dat werd genuttigd in 
rest. De Kleine Wereld. Lekker! (ook lekker omdat het uit “de pot”betaald werd, 
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bedankt Rini en Addy), daar viel nog een flinke bui, maar toen zaten we droog. 
De fietsen weer gepakt om richting Oisterwijk te gaan, over mooie weggetjes, 
door het dorpje Esch en natuurgebied de Kampina en kwamen om 17.15 uur aan 
bij de Paddestoel. 
Ons opgefrist en op naar het restaurant waar om 19.00 uur een heerlijk diner 
weer geserveerd. 
Daarna hebben Bets, Ina, Lida en Elly nog een paar potjes rummikub gespeeld. 

Bets en Elly. 
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Woensdag 12 juli  2017  

• ‘S morgens : i.v.m het slechte weer zijn  wij met auto naar Boxtel gereden 
naar het museum VEKEMANS een museum met twee  gezichten. Een mooie 
grote verzameling  was en strijkbouten.  Na de koffie kregen we een 
rondleiding en uitleg over enkele gereedschap  om plooien te strijken en 
strijkbouten die door de jaren heen op de markt zijn gekomen. Er was ook 
grote collectie aan schilderijen met als thema: wassen en strijken en 

reclame aanplakbiljetten uit lang vervlogen 
tijden. 

In het ander vertrek was  de Brabantse  
klederdracht aanbod met name de muts en 
poffer een belangrijk onderdeel van de 
Brabantse vrouwen klederdracht. Ans van 
den Bosch van Dillen kwam in 1970 in bezit 
van vuil maar compleet  broderiemutsje. 
Daar mee ging 

ze aan de slag en van het een kwam het ander.  Het 
is nu een mooie tentoonstelling over de Brabantse 
klederdracht 

Een aanrader om eens te bezoeken 

Na de lunch terug naar hotel de paddestoel  om de 
fiets op te halen om naar de bos vennen te gaan 
i.v.m de tijd hebben we 4 km gewandeld in het 
natuurgebied Oisterwijkse bossen en vennen 

Conny 
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Verslag dag 4, fietsvakantie Oisterwijk, 13 juli 2017 

Geschreven door Ina van ‘t Verlaat en Truus van Neuren. 

 Deze dag stond in het teken van Happen en Trappen. Het weer werkte gelukkig 
mee, het was droog  na een verregende woensdag. Na een stevig ontbijt zijn wij 
om 9.30 uur op de fiets gestapt richting Loon op Zand waar na 17 km het begin 
van de route was.  

Onderweg hebben we nog een noodreparatie uitgevoerd aan de fiets van Wil, het 
stuur weigerde om in de juiste stand te blijven staan! Met een flinke hoeveelheid 
leukoplast is geprobeerd om dit te verhelpen. 

De eerste stop was bij Herberg Manege van Loon waar we werden ontvangen met 
een lekker bakje koffie en gebak, dat de naam 
Loonse Hap droeg. Hier kregen we de route voor 
de gehele dag. Onderweg zijn we gestopt bij een 
grote kudde schapen, altijd leuk om wat foto’s te 
maken. 

De tweede stop lag 8 km verderop, restaurant 
James, hier was het tijd voor het voorgerecht. 
De salades die geserveerd werden waren 
uitstekend! We zaten lekker buiten op het 
terras, tijd om even te genieten.  

De derde stop was wat verder zo’n 11 km. Het 
was bij restaurant De Roestelberg en lag in 
Kaatsheuvel. Het was ondertussen rond 15.00 uur 
geworden. De soep die hier geserveerd werd was 
lekker, het was alleen jammer dat de gereserveerde 
tafels binnen stonden.  

Voor de vierde stop moesten we extra lang op de 
pedalen! Het hoofdgerecht werd geserveerd in 
Restaurant Bosch en Duin, dit lag in Udenhout en was 
20 km fietsen. We konden hier heerlijk op het 
terras zitten, hebben wat gedronken en lekker 
gegeten. Ook het probleem dat alle drankjes op een 
bon stonden hebben wij, zoals Vrouwen van Nu 
betaamd, netjes opgelost. Het was wel een 
probleempje om uit te vinden welke richting wij op moesten naar de laatste stop, 
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het dessert, maar na wat heen en weer gefietst te 
zijn waren we weer op de goede weg. 

Zo kwamen wij aan bij onze vijfde stop, Brasserie 
Boslust. Daar werden we verrast met een heerlijke 
sorbet, alhoewel sommigen van  ons de voorkeur 
gaven aan koffie of thee Het was ondertussen toch 
wel laat geworden, zo rond half zeven. Er werd 
besloten dat Rinie en Adrie samen de route terug 
gingen brengen naar Manege van Loon ipv de gehele 
groep. De overige vrouwen bleven op het terras 

achter en namen nog maar een kopje koffie of thee. Na een half uurtje waren 
beide dames terug en konden wij onze thuisreis aanvangen, die ook nog zo’n 17 
km bedroeg. 

Om kwart voor negen waren wij weer “thuis” bij Hotel de Paddestoel.  Het was 
een lange maar bijzonder geslaagde dag geweest, wij hadden bij elkaar 70 km 
gefietst, dus goedgemaakt wat op woensdag door de regen niet gelukt was. 
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Verslag vrijdag 14 juli 2017 
  
De laatste dag van onze 5 daagse 
fietsvakantie in Oisterwijk georganiseerd 
door de Provinciale Reiscommissie Vrouwen 
van Nu - Zuid-Holland.  
 
We zitten s’morgens weer heel gezellig bij 
elkaar voor een heerlijk ontbijt. Daarna 

beslissen wij om op de fiets te stappen richting Oisterwijk.  
 
Er wordt nog wel een regenbui verwacht maar met volle moed gaan we op weg. 
Vanaf Oisterwjk gaan Ria, Nanke, Bea en Adrie met bagage en fiets richting 
station Tilburg. Zij gaan met de trein naar huis en wij fietsen nog een eindje met 
ze mee.  
We wensen ze een goede reis terug en gaan nog even winkels te kijken in 
Oisterwijk en samen nog even een kopje koffie drinken.  
Langs de brede winkelstraat zijn allemaal grote terrassen en midden op straat is 
er kermis dit weekend. 

Tegen 11.30 uur gingen we richting Hotel de Paddestoel, waar het heel goed 
vertoeven was. We pakten onze koffers die in de hal mochten staan - want om 
10.00 uur moest ons appartement leeg zijn. We zetten de fietsen weer op de 
drager of kar. 
 Daarna namen we afscheid en wensen we  elkaar een goede thuisreis.  
Na een klein uurtje gingen we alle richtingen uit terug naar onze eigen 
woonplaats. 

Tot slot een bedankje aan Rini v.d. Wel en Addy Vente voor het organiseren van 
deze mooie fietsvakantie. 

Wij (Marie en Alie) bezochten op de terugweg nog even Epe (hier stortbui) en 
Elburg en sluiten af met eten bij Restaurant de Klink waar we buiten konden 
zitten met uitzicht op het Veluwemeer. 

Verslag van Marie Versteeg en Alie Pruntel 
Vrouwen van Nu, Ruinerwold, Drenthe 

!9



  

 

 De hele vakantie is volgens plan verlopen, 
geen valpartijen en uiteindelijk viel het weer 
ook nog erg mee. Het was een leuke en 
gezellige groep met enthousiaste fiets - 
Vrouwen van Nu. Addy en ik hebben Tonia 
gemist, zij zou deze fietsreis voor het 
laatst maken en dit jaar uit de 
reiscommissie stappen. Helaas is het door 
haar toch vrij plotselinge overlijden anders 
gegaan.  

Addy en Rini
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