
Gilde Fietstocht              9 augustus 2020 

 

Het was een zeer warme dag. Iedereen had zich daar goed op voorbereid. Was nodig. 

Het vertrekpunt was om 12:00 uur bij Sjef en Trix, alwaar wij ontvangen werden in 

de tuin, op 1,5 m van elkaar, met koffie, water en een heerlijke appelflap van Robert. 

Enkelen hadden zich om 10:15 uur verzameld bij PP om samen naar Berkel-Enschot  
te rijden. Wel zo gezellig. Dat was ca. 10 km en een half uur fietsen. De kop was eraf. 

 

   
            De hele Fietsgroep in sportief ornaat; tenminste de meesten.             ML Haen 

 

Vervolgens met frisse moed aan de ‘echte’ fietstocht begonnen. Het ging via 

Biezenmortel en Udenhout richting Drunense Duinen. Heerlijk een eigen windje 
maken en veel in de schaduw fietsen. Tussendoor nog even in de schaduw van de 

fiets af en drinken. 

Rond 13:00 uur kwamen we aan bij D’n Dries. De uitbater had een plek voor de 

fietsen gepland alsook een haspel om accu’s op te laden. Zeer attent. We konden 

beschikken over 2 tafels en 1,5 m. van elkaar af zaten we onder een parasol. 

De lunch bestond uit een kopje tomatensoep, een broodje kroket, een broodje ham 

en een broodje kaas. Sommigen gingen meteen ruilen. Het was lekker met voldoende 

koolhydraten om weer verder te kunnen fietsen. 

Om 14:00 uur gingen we weer fietsen, dwars door die prachtige bossen en duinen. 

Echt een bijzondere plek met goede wegen en fietspaden. Het was een mooi deel van 

de tocht en zo wonderlijk om dan ‘ineens’ in de Venloonstraat in Loon op Zand uit te 

komen. In deze straat bij Wim en Terezinha een stop om vooral weer te drinken. Ook 
daar waren we zeer welkom. Natuurlijk werd door een paar mannen de DS 

geïnspecteerd. 



De rest zat binnen, waar het heerlijk koel was. We zagen net de start van de Formule 

1 op tv. Toch apart dat uitgerekend ‘onze’ Max Verstappen die race op Silverstone 

heeft gewonnen. 

 

En maar weer op de fiets richting Tilburg. 

We kwamen terecht bij de Hasseltse kapel alwaar John en Matt voor ‘veel’ frisdrank 
en heel wijs, voor zouten kaasstengels hadden gezorgd. We konden in de kapel een 

kaarsje opsteken. Het was best aangenaam onder prachtige bomen daar. 

 

De laatste loodjes wegen het zwaarst? Wel bij heel veel stoplichten stoppen, 

afstappen en bij groen snel oversteken en verder fietsen. 

Daar aangekomen ging PP onmiddellijk met de barbecues aan de gang en Marie-

Louise en Ine waren druk in de keuken bezig. Een van de twee poezen lag voor de 

keukendeur een muis te verorberen. Wij moesten nog even geduld hebben. 

Met een drankje, meloen met ham en gezellige praat lukte dat heel prima. 

Sjef en Trix, die wel mee hadden gefietst, kwamen iets later. Ook Mies was erbij. 

Dat was voor de meesten van ons een leuke verrassing. 

Sjef en PP gingen snel aan het bakken/grillen/braden. Marie-Louise had er ook 
lekkere dingen bij gemaakt. 

 

       
   1,5 meter afstand?      ML Haen      De BBQ Meesters Sjef en PP      ML Haen 

 

De kipspiezen, grote garnalen, speklappen, hamburgers en worst gingen er goed in. 

We konden er sauzen bij doen, (de pindasaus was al snel op, zo lekker!) een 

aardappelsalade, een rauwkostsalade en Turks brood met of zonder kruidenboter. 

Het was heerlijk allemaal.     Grote dank aan de “EverseHaentjes’! 

Toen het donker was, hebben we met een paar man de buitenboel opgeruimd. En 

toen kwamen echt de laatste loodjes. Tja, als je wijn drinkt en goed eet, dan wil dat 

wel. Maar, we zijn allemaal voldaan en heel (?) thuisgekomen.                         
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