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Het was zondag 7 augustus en een prachtig, zonnige dag, en niet zo heet als het de laatste dagen is ge-

weest. Na een aantal onderbrekingen door ‘je-weet-wel’ kon er weer gefietst worden door het gilde. 

Ritmeester Peter-Paul vertelt: 

Na de lekkere koffie en dito taart op het 

terras van café Zomerlust zijn Cécile, 

Carel, Marianne, Harrie, Theo en PP 

rond 12.00 uur vertrokken voor de fiets-

tocht richting Oisterwijk. De tocht voer-

de ons langs café Mie Pieters, het 

Schaapsven, de Hondsberg, Boshuis 

Venkraai, de Rosep om een tussenstop 

te maken bij Den Heijkant waar we konden 

genieten van een hapje en een drankje. 

Na onze stalen rossen beklommen te hebben 

is de rit vervolgd met een beklimming over de 

A58 naar de Reuselhoeve, Biest-Houtakker, 

de Eksterhoeve waarna ook weer de nodige 

hoogtemeters zijn gemaakt bij de passage 

van de N269.  

Via de Groot-Westerwijkstraat, de Goirlese-

dijk en de Vosserijten hebben we de kerk 

van St. Jan 

in Goirle 

bereikt. 

Hierna was 

het nog 

een peu-

lenschil om 

tot de G43 

te geraken, waar we Mies en ML druk bezig zagen met de voorbereidin-

gen voor de BBQ. Gedurende de gehele tocht zijn we vele gelijkgezinden 

tegengekomen met en zonder bijstand c.q. ondersteuning. 



In het huis van de keizer zijn Ma-

rie-Louise, met dochter Michelle 

en Mies Sars druk bezig geweest 

met de voorbereidingen voor  

een heerlijke barbecue. De keizer 

was deze dag niet alleen ritmees-

ter, maar ook ‘brandmeester’.  

Maar er gebeurde meer die mid-

dag, want Sytze en Wil kwamen 

met een aantal flessen champag-

ne naar het feest. Zij zijn op-

nieuw opa en oma geworden. 

Die ochtend is bij hun zoon 

Simon en zijn vrouw een doch-

tertje geboren: Sophie. Er 

wordt een toost uitgebracht 

op een gelukkig nieuw leven! 



KONINGINNENLUNCH 

Een paar dagen na de fietstocht hebben ook de (oud)-koninginnen een traditie hersteld. Jaarlijks nodigt 

de regerend koningin haar voorgangers uit voor een feestelijke maar vooral gezellige lunch. Omdat de 

woning van koningin Marianne niet groot genoeg is, waren we welkom bij onze regerend keizerin.  

Helaas is het voor Trees niet meer mogelijk om naar Tilburg te komen maar wij gaan over een aantal  

weken bij haar op bezoek. Ook dat is een traditie waarbij we ons steeds weer op een heerlijke (echte)  

Bossche Bol laten trakteren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals gebruikelijk wordt er eerst een 

toost uitgebracht op ons eigen welzijn. 

Daarna mogen we aanzitten aan een 

mooi gedekte tafel met heerlijkheden. 

Er wordt veel en lang ‘gesproken’! 

 

 

Gerda 


