FIETSTOCHT
Jan en Corry Haagh zijn er wederom in geslaagd een leuke en leerzame fietstocht op zaterdag 24
juni 2017 te organiseren voor onze leden, waarbij uiteraard introducées zijn toegestaan.
We vertrekken op zaterdag 24 juni 2017 om 09.00 uur vanaf het parkeerterrein bij Boerke Mutsaers
en rijden via een nog aan te geven route naar Udenhout. Onze eerste stopplaats daar is bij “Brasserie
Boslust”, waar we kunnen genieten van een kopje koffie/thee met een heerlijke Udenhoutse
Broeder. Vervolgens rijden we naar het kasteel “De Strijdhoef”, welk kasteel maar gedeeltelijk
toegankelijk is maar zeker de moeite waard. Voor de liefhebber is er een prachtig boek over het
kasteel te koop.Daarna rijden we dwars door het dorp naar de Brabantse Hoek/Heusdensebaan en
vervolgens langs natuurgebied “Den Brand” naar Oisterwijk. We rijden door buurtschap Kerkhoven,
een buurtschap dat rond 1953-1956 was aangewezen als zgn. “voorbeelddorp”. Met steun van het
bekende Marshall-plan werd hier de “moderne landbouw” ontwikkeld (ga voor meer info naar
“Voorbeelddorp Kerkhoven Oisterwijk 1953-1956). Zeer de moeite waard.
Verderop komen we langs de Kerkhovense molen en rijden door een buitenwijk van Oistwijk naar de
volgende stopplaats, nl. de “Piet van Meintjeshoeve”. Hier is gelegenheid voor de picknick en krijgen
we een rondleiding op de boerderij e.d.
Hierna rijden we via een toeristische route richting Moergestel om vervolgens via de Meijerijbaan,
Moerenburg en Oisterwijksebaan aan te leggen bij Café Zomerlust (consumptie voor eigen rekening).
Vervolgens rijden we langs het kanaal weer richting Boerke Mutsaers, waar we rond 17.00 uur weer
zullen arriveren en waar een heerlijk diner staat te wachten.
De kosten van deze fietstocht bedragen € 45,00 per persoon (in dit bedrag zit begrepen 1 koffie/thee
met Udenhoutse Broeder, toegang tot “De Strijdhoef”, kosten lunchpakket, rondleiding en diner).
Wilt U enkel de fietstocht zonder diner, dan bedragen de kosten € 25,50 per persoon. Maakt U enkel
gebruik van het diner (dus zonder fietstocht) dan zijn de kosten € 19,50 per persoon.
De bijdrage dient vóór 1 juni a.s. te zijn overgemaakt op rekeningnummer NL85INGB0002920712 van
de Heemkundekring Tilborch, Bredaseweg 174, 5038 NK te Tilburg.
Onderstaande strook s.v.p. vóór 1 juni a.s. ingevuld opsturen of bezorgen bij het secretariaat: dhr. J.
Rossou, Coromandelstraat 32, 5037 JP te Tilburg. U kunt zich ook digitaal aanmelden bij het
secretariaat: janrossou@gmail.com.
_________________________________________________________________________________
Ondergetekende: dhr./mevr._______________________________________________________
Adres + tel.nr._____________________________________________________________________
Wenst (met____ introducée(s) deel te nemen aan de fietstocht op 24 juni 2017.
Neemt deel aan: (één van de hokje aankruisen):
O fietstocht + diner

O alleen fietstocht

Datum:____________________2017

O alleen diner
Handtekening_______________________

