
 

                                                                Door: Sjaak Cuppen 

 

Fietsweekend 17 t/m 19 september 2021. 

Aanloop naar het weekend: 

Elf personen hebben zich opgegeven voor het fietsweekend, dat 

door Willem Werkman is georganiseerd samen met Flip Nijs. Echter 

drie weken voor het vertrek laat Willem weten dat hij is gebeld door Fred Rompelberg om op 

Mallorca zijn diensten te komen verrichten. Hij gaat hierop in. Willem vertrekt al op donderdag 16 

september en kan dus niet mee. Het meeste voorwerk heeft hij al verricht en kan de rest met een 

gerust hart aan Flip over laten. Het brengen en halen van de tassen zal door Moon gedaan worden. 

Willem heeft de routes reeds verstuurd welke door mij naar de deelnemers zijn doorgesluisd. Flip 

bevestigt nog wel de lunch voor zondagmiddag en mailt nog het restaurant te Veghel, dat we komen. 

De deelnemers zullen zijn: Flip Nijs, Hans Willekes, Huub Litjens, Wim Nielen, Appie Koenders, Thies 

Kleeven, Ben Jeucken, Louis Engels, Wim Dorenbos en ondergetekende. 

Op dinsdag 14 september meldt Louis zich echter af. Hij heeft keelontsteking en voelt zich niet goed. 

Blijven er dus negen deelnemers over. Inmiddels is het bericht uitgegaan dat we om tien uur zullen 

vertrekken op vrijdag 17 september vanaf Halfweg; tevens wordt duidelijk gemaakt welke kleding we 

wanneer zullen dragen. 

Dag 1: 17 september. 

Ieder is al vroeg bij Halfweg en zelfs Huub is op tijd (met een zak geld). We vertrekken al om 9.50u 

richting Holthees. Appie passeert zijn huis net niet. Via Stevensbeek en Venhorst rijden we onder 

Boekel door een landelijke omgeving naar Mariaheide. In Veghel is het even zoeken hoe we het beste 

bij De Koffieleutveghel kunnen komen, maar de voorrijders Thies en Flip vinden het toch 

probleemloos om 12 uur. De KoffieLeutveghel, waar we twee jaar geleden ook lunchten blijkt echter 

gesloten, maar Flip vindt vrij snel een tegenovergelegen lunchgelegenheid bij Brownies en Downies, 

waar we met zijn allen koffie met appeltaart(met slagroom) gebruiken. 

De weg vervolgen we driekwartier later richting de A50 richting Den Bosch en we passeren 

Marisland. Het tempo is goed te volgen: gemiddeld 28,5 29 km/u. Via een links/rechts draaien en 

keren komen we om 14.30 u aan in Maren-Kessel bij hotel Oud-Maren na 101 km.  We kunnen de 

fietsen in een nabijgelegen gebouw stallen tussen van alle hande bouwmaterialen en aan opladers 

staande e-bikes. 

De kamerindeling is bekend en ieder vindt zijn tas op kamer 1, waar Moon ze heeft bezorgd. 

Flip en Wim doen zich eerst tegoed aan een glaasje bier en wachten de rest van de mensen op in het 

“restauant” van het hotel. Fris en fruitig voegt de een na de ander zich bij Wim en Flip. De kok 

Moustafa heeft ons direkt bij binnenkomst gevraagd of we bij het eten vis of vlees wilden en hij 

verklapte wat het avondeten verder zou brengen.  

In het restaurant houdt ieder voor zich bij wat hij te drinken gebruikt, want alles wordt op één 

rekening bijgehouden. 



 

Het avondeten zal pas om 19u geserveerd worden, wat inhoudt dat er nog even gewacht moet 

worden. Inmiddels stroomt na verloop van tijd het restaurant vol en zijn alle tafels bezet. Wij zitten 

uiteraard allemaal bij elkaar. Precies om 19u wordt de Carpaccio opgediend. Al vrij snel daarna komt 

het hoofgerecht. Kip en vis voor de liefhebbers. Het zijn flinke porties. Uiteraard rauwkost en frieten 

erbij. Aardbei-ijs met slagroom en limonadesiroop sluit de maaltijd af. Vervolgens wordt er door mij 

een quiz gehouden en vormen de kamergenoten een koppeltje. Ze noemen zich: Ket en Ting, Un-

Deux, Tied Zat en Duo Bergafwaarts. 

De eerst 25 vragen leveren veel hilariteit op. Er wordt voorgezegd, geluisterd en bij elkaar afgekeken, 

wat met het maken van harde geluiden gepaard gaat. De andere gasten kunnen er volop van 

meegenieten. De winnaars krijgen een doosje met koekjes evenals de verliezers. Men krijgt er geen 

genoeg van en er volgen nog twintig vragen. Niet ieder is het eens met de antwoorden en soms 

wordt er op de telefoon kritisch wat nagekeken. De jury is echter bikkelhard en geeft niet bij. 

Intussen worden de glazen regelmatig bijgevuld en klinkt het Tia Maria, Limoncello, bier of Bitter 

Lemon., waarna ieder rond 22 u zijn bed op gaat zoeken. 

 

 

De volgende ochtend Dag 2: zaterdag 18 september staat het ontbijt precies om acht uur klaar en de 

meesten nemen er een eitje en een croissantje bij. Om 10 uur vertrekken we voor de volgende tocht 

op de kaart met de klok mee richting Lithoijen en Nuland. Aanvankelijk over smalle paadjes en dijken. 

We rijden een stuk langs de A59, kruisen de N279. We passeren Vught bovenlangs en moeten bij 

Cromvoirt een heel stuk omrijden vanwege de Open Dutch Championships (golf). Over mooie wegen 

kruisen we bij Vlijmen de A50 weer en komen we via Elshout Oud-Heusen binnen op flinke kasseien. 



Een omleidingsroute brengt ons naar een zonnige en drukke vismarkt bij de Pannenkoekenbakker 

van Heusen. Eenieder bestelt een pannenkoek met een drankje erbij. Na voldoende rust vervolgen 

wij onze weg via de haven en door driemaal Heusden doorkruist te hebben. Onze route op de GPS is 

niet erg duidelijk, maar uiteindelijk verlaten we de verschrikkelijke kasseien en steken we de Maas 

over via een mooie brug. Parallel aan de Maas rijden we via Genderen en Meeuwen. Bijna in 

Babyloniënbroek (waar Marianne Vos woont) vervolgen wij onze weg via Veen, Andel en Bern. 

Richting Ammerzoden (Boet van Dulmen woonde er) en Hedel gaan we weer de Maas over en rijden 

via Oud Empel naar onze tweede rustplaats aan de Maas gelegen op een smalle dijk. We nemen 

allemaal een frisse Radler 0% of 2%. De “bareigenaar” vraagt ons hoe we hier zo terechtkwamen en 

hij krijgt als antwoord: “op de fiets” te horen. We maken ons op voor de laatste 20 km en de trouwe 

voorrijders Flip en Thies houden het tempo er goed in. Stukje tegen de wind naar Maren-Kessel zorgt 

ervoor dat we om ongeveer 16uur weer bij het hotel aankomen. Wederom komen we wat bij met 

een drankje. Om 19uur precies is ieder weer gedoucht voor het diner wat begint met een 

tomatensoepje zonder ballen. Het hoofgerecht is zalm of draadjesvlees. De zalm smelt op de tong en 

Huub deelt zijn stuk vlees met Appie en Ben. Uiteraard weer frieten, rauwkost en ijs met slagroom en 

limonadesiroop na. Wederom houden we een Quiz en dezelfde teams strijden om de winst. Dat 

Wenen de oudste dierentuin van Europa heeft vergeet men niet meer. Het restaurant is nu ook weer 

flink gevuld en een jongedame bedient ons samen met een andere jonge heer snel en vlot. Na het 

eten informeert Moustafa (de kok) of alles naar wens was. Wij beamen dit. Om 22 u gaat ieder weer 

naar bed en van een avondwandeling komt niets terecht.  

 

 



Wachten op de pannenkoek. 

 

 

 

 



Derde Dag Zondag 19 september. 

Net als de vorige dag staat vandaag het ontbijt om acht uur klaar. De koffie smaakt goed en de jonge 

heer van de zaterdagavond serveert hem ons trouw. Tegen tien uur staat ieder klaar voor de foto 

voor het hotel en vertrekken we. Wederom zijn Thies en Flip de voorrijders. Van een onduidelijke 

afspraak dat ieder 10 km kopwerk doet komt niets terecht. Via Teeffelen en Oijen, Macharen en een 

slinger naar Neerlangel rijden we over een mooie dijk, die best wel druk is met vooral fietsers van ons 

soort. Willem zet zijn beste beentje op kop ook een keer voor, maar blijkt te enthousiast te zijn. Hij 

vervolgt zijn weg achteraan. Langs Ravenstein, over de brug bij Keent rijden we via Velp naar de 

Generaal de Bondskazerne te Grave waarna we vrij snel de Brouwketel bereiken om onze lunch te 

gebruiken. Het is even zoeken waar de ingang is. Een bestelbus staat voor de deur waar we naar 

binnen kunnen. De gereserveerde tafel staat inderdaad klaar en al snel komen de kannen met koffie 

en de schalen met broodjes op tafel. Uiteindelijk blijven er drie broodjes over. Om 14 uur vervolgen 

we onze weg, waar ik als klein kind nog gelogeerd heb in Escharen. Via een bekende route naar 

Langenboom, ’t Hukske komen we via de Midden Peelweg bijna in Landhorst en rijden we via Oploo 

naar Overloon en komen om 15uur aan bij Halfweg en beëindigen we het fietsweekend met een 

drankje, bitterballen en een tevreden gevoel van een fijn fietsweekend. Met dank aan Willem, Flip, 

(Wat kan de man fietsen zeg) Moon en de trouwe voorrijders. In de wetenschap dat onze 

penningmeester de rekening nog zal sturen, danken ook wij hem voor zijn inzet. 

 


