
 

 
 

Schitterende 
fietsdag  
Vrouwen van Nu 
Ulvenhout. 
 
Op 8 september 2016 stapten 22 
dames van Vrouwen van Nu 
Ulvenhout om 8.45 uur bij de 
Pekhoeve op de fiets voor hun 
jaarlijkse verrassingsfietstocht. 
Gelukkig was dit jaar het weer ons goed gezind. De hele dag werden we vergezeld 
door een stralende zon. 
We reden via de Royaaldreef en Woestenbergseweg van Bavel naar Dorst, langs 
“Beum” in de bossen van Surae naar Camping “’t Haasje”. Daar stond voor ons de 
koffie/thee met een appelflap klaar. Heerlijk op ons gemak genoten we op het terras 
van dit lekkers en de onderlinge gesprekken. Na deze rustpauze weer op de fiets 
door de Duiventoren naar Dongen. Via een prachtig fietspad langs het riviertje de 
Donge en  over het pas aangelegde Kronkelpad naar ’s Gravenmoer. Het 
veenstekersdorp met bijzondere turfvaartjes. Regelmatig hoorden we “Oh, wat is het 
hier mooi”. Aan de Vaartweg 35 stalden wij onze fietsen om “De Tuynkamer” te 
bezichtigen. We werden hartelijk ontvangen door de eigenaresse. Zij en haar man 
wonen hier vanaf 1997.  
 
 

 
 



Na veel verbouwingen aan huis en het opnieuw 
aanleggen van de tuin, maakten zij van een 
boerderijtuin een echte liefhebberstuin van 2700 m2. 
met verschillende tuinkamers, elk met een eigen sfeer. 
Samen onderhouden zij dagelijks dit juweeltje. Zij had 
voor koffie/thee en fris gezorgd, zodat we in deze 
prachtige en unieke tuin ons meegebrachte 
lunchpakket konden verorberen. Voldoende uitgerust 
vervolgden wij onze terugreisroute via Vaart om op het 
speciale zangfietspad het lied ”Het leven is goed in het 
Brabantse land” te laten weerklinken. Tineke had ons 
de tekst aangeleverd. Over de ecologische 
verbindingsweg bij Dongen fietsten we naar de 
Duiventorenbaan en vandaar door de Seterse bossen 
naar onze laatste pleisterplaats: restaurant “Honger en 
Dorst” aan de Rijksweg in Dorst. Op het terras  aldaar 
genoten we nog van een koel drankje.  
Daarna nog het laatste stukje via Bavel naar 
Ulvenhout. 
Iedereen was erg enthousiast over deze verrassingstocht. 
Ad werd bedankt als chauffeur van de materiaal/bezemwagen, begeleider en 
fotograaf. 
Natuurlijk ook een dankjewel en groot compliment voor de organisatie. 
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