
Verslag Regiofietstocht 8 oktober 2022 – 50 km 

 

(14 aanmeldingen Frans Bergmans liet de dag ervoor weten dat hij helaas niet kon komen 

omdat hij de dag daarvoor gevallen was) 

Op een zonnige herfstzaterdag verzamelden rond 09.00 uur de deelnemers zich op het 

parkeerterrein t.o. Het Spectrum in Schijndel voor de fietstocht.  

Na ontvangst met 

kofferbakkoffie moesten we 

toch op de afgesproken tijd 

vertrekken vanwege gemaakte 

afspraken met het 

koffieadres. Twee 

deelnemers halen 09:30 uur 

niet en sluiten later aan.  

Fijn dat Peter Verstappen er 

ook is; hij fietste altijd 

achteraan en zorgt ervoor dat 

iedereen aansluit. 

 

 

We fietsen Schijndel uit en via een mooie route Sint-Michielsgestel – Esch - Haaren 

maken we een fotostop bij Kasteel Nemelaer. 

Altijd mooi daar. 

 

 



Daarna door het centrum van Oisterwijk naar ons pauzeadres. We zaten op een 

verrassende locatie, bij de Kazerne op het terrein van de voormalige lederfabrieken van 

Oisterwijk, lekker buiten op het terras van meesterbakker Robèrt van Beckhoven (jawel 

die van Heel Holland Bakt). 

Dat was genieten met ons 

gezelschap Bij Robèrt onder het 

genot van koffie met ’n lekker 

worstenbroodje en voor de 

vegetariërs een Lisantje.  

We namen nog een kijkje in de 

keuken van Leer, waar achter het 

glas normaal gesproken flink 

gebakken wordt, maar omdat het 

zaterdag is stond er toch nog een 

patissier te werken.  

Leuk om een keer langsvoor te 

lopen waarna je – hoe kan het 

anders – uitkomt bij de winkel, waar al het lekkers te koop is. 

Nadat iedereen weer zover was sprongen we weer op de fiets richting de Oisterwijkse 

bossen en vennen.  

 



Prachtig fietsen door de neerdwarrelende herfstbladeren. Rond half twee kwamen we aan 

bij Het Roond, waar de wandeling naar een van de mooiste uitzichten van de Campina was. 

En de eigen lunch kon worden opgegeten. Gelukkig hadden we Harrie erbij, want hij kent 

Campina op zijn duimpje en vertelde enthousiast over het oorlogsmonument wat aan het 

begin van de wandeling stond en bij het uitzicht over het verhaal van de oprichter van de 

Campina. Superleuk. 

Weer terug bij Joop, die bij de fietsen was 

achtergebleven, zagen we de verloren schapen, 

Jeanne en Martin bij hem zitten. Ze hadden 

onze groep gelukkig (bij toeval) gevonden.  

Via Boxtel en achter door Gemonde kwamen we 

weer in het zonnige Schijndel aan…  

 

…waar voor de liefhebbers nog een 

terrasje te pikken viel en volop 

fietservaringen werden uitgedeeld en 

herinneringen opgehaald. 

 

 

 

 

Mensen bedankt voor de gezelligheid en ook anderen graag tot ziens op de volgende 

regiofietstocht. 

 

Hartelijk fietsgroeten, 

Joop en Stephanie 


