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Beste fietsliefhebber,

Met veel plezier kijken we terug op de fantas-
tische zomer van 2018 waarbij fiets minnend 
Nederland wel heel erg aan zijn trekken is 
gekomen. Het mooie weer is natuurlijk geen 
noodzaak maar toch wel een prettige bijkom-
stigheid voor ons jaarlijks evenement. Voor 
dit jaar staat de 44ste editie van Fiets4Daagse 
De Peel alweer op de rol. De voorbereidingen 
zijn uitstekend verlopen en wij zijn er klaar 
voor, u ook? Wij zijn ervan overtuigd dat u 
weer gaat genieten van prachtige routes en 
vele nieuwe ervaringen onderweg.

Heel tevreden ook kijken we terug op de ma-
nier waarop het vorig jaar allemaal is verlo-
pen. Ieder jaar kent zijn eigen dynamiek en 
het is dan ook nooit saai voor de organisatie. 
We blijven graag aanpassen en/of uitbreiden 
daar waar dat de kwaliteit ten goede komt. 
Want ook voor ons geldt: “Stilstaan.…is ach-
teruitgaan”. We hebben bijvoorbeeld het af-
gelopen jaar nadrukkelijk geanticipeerd op 
de ontwikkelingen van de E-bikes. We gaven 
o.a. tips betreffende de veiligheid en zullen 
dat blijven doen. Maar ook de digitale wereld 
sluipt er bij ons in en vraagt extra aandacht. 
Opvallend is dat hiervan menigeen enkele 
jaren geleden nog nauwelijks wilde weten, 

maar nu bijna een automatisme is geworden. 
Waar we ook enorm van hebben genoten was 
de royale donatie van onze hoofdsponsor 
Nh1816 aan de EHBO-verenigingen van elke 
startplaats. Bij ontvangst van de cheques wa-
ren ze zeer verrast door het gulle gebaar van 
deze coöperatie. Ze deelden met ons direct 
de mooie bestedingen van dat geld. 

Vooruitkijkend staan we alweer aan de voor-
avond van een nieuw mooi evenement. Het 
was voor ons -en dan bedoel ik alle vrijwil-
ligers die zich ieder jaar enorm inspannen- 
toch weer een stevige uitdaging. U zult op 
enkele onderdelen echt merken dat er veel 
is gebeurd tijdens de voorbereiding. Zo zijn 
we erg blij met de opmerkelijke groei bij het 
Digitaal Inschrijven. Dit maakt het voor ons 
administratief veel gemakkelijker en effici-
enter. Daarom hebben we dit in onze laatste 
nieuwsbrief  ook nadrukkelijk onder de aan-
dacht gebracht. Verder hebben we in febru-
ari een geheel nieuwe, frisse website online 
gezet, helemaal toegesneden op de huidige 
tijd. www.fiets4daagsedepeel.nl.  Ook gaan 
we in 2019 weer 4 à 5 mooie nieuwsbrieven 
uitbrengen die u helemaal up to date houden 
over alles wat van belang is. En tot slot mogen 
we ook dit jaar weer rekenen op eenzelfde 
gulle bijdrage van onze hoofdsponsor Nh1816 
aan een nieuw goed doel in elke startplaats, 
fantastisch toch.

Wij als bestuur steken graag onze nek uit om 
het allemaal nog mooier te maken, zodat u 
optimaal kunt genieten van 4 dagen fietsen 
door de prachtige Brabantse- en Limburgse 
Peel. Daarom bent u  van harte uitgenodigd 
om er weer bij te zijn.

Paul van Sambeeck,
voorzitter
Stichting Fiets4Daagse De Peel.
 

Voorwoord

Voor ondernemende ondernemers

Schootense Dreef 31
Postbus 160
5700 AD  Helmond

T  +31 (0)492 58 80 44
E  info@schootenadvies.nl 
I  www.schootenadvies.nl

logo’s • balie displays                           spandoeken
briefpapier • folders                                     vlaggen
advertenties                                                  flyers
notitieblokken                                                 banners
visitekaartjes                                                    posters 
abri posters                                                 etiketten
menukaarten                                           webdesign
brochures                                         cadeaubonnen
stickers                                       magazines • kranten
mockups                                  social media graphics
e-zines                                          scherpe tarieven

one stop ontwerp studio
5701.nl / Helmond / mail@5701.nl / 06-47004928
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Algemene informatie

Dankzij onze vele adverteerders ontvangt iedere deelnemer bij het afhalen van de startkaart 
dit programmaboekje met daarin veel informatie over de Fiets4Daagse De Peel, de start-

plaatsen, de routes, de stempelkaart en de bijzonderheden onderweg!

Naast onze adverteerders zijn we ook veel dank aan onze sponsoren verschuldigd. Mede 
dankzij hun bijdragen, financieel, in de vorm van het beschikbaar stellen van materiaal of 

anderszins, is het mogelijk om zo´n groots opgezet fietsevenement te organiseren.
Zeer geachte adverteerders en sponsoren, vanaf deze plek hartelijk dank. Wij hopen dat we 

ook het komende jaar weer op uw steun mogen rekenen. 

Algemeen Bestuur van Stichting Fietsvierdaagse De Peel

• Stel te allen tijde de verkeersregels en verkeersveiligheid voorop.
• U neemt deel op eigen risico en vrijwaart daarmee de organisatie tegen elke
aansprakelijkheid.
• De organisatie verzoekt de hardrijders zich aan te passen aan de overige
deelnemers, zodat de veiligheid en het fietsplezier voor iedereen behouden
blijft. Onze Fiets4Daagse is geen wedstrijd maar een recreatief gebeuren.
• Alle aanwijzingen van de organisatie en instructies van de verkeersregelaars
dient u te allen tijde op te volgen.
• De fiets die u gebruikt, moet aan de wettelijke eisen voldoen. Het gebruik
van tandems, driewielers, scootmobielen en handbikes is toegestaan.
• Kijk ‘s-morgens voor u vertrekt op het mededelingenbord. Hierop worden de
laatste belangrijke opmerkingen of wijzigingen over de route van die dag vermeld.
• Als u onderweg onoplosbare problemen krijgt, kunt u bellen naar het
speciale telefoonnummer van uw startplaats.

Deurne:    06 – 45 66 10 62
Meijel:    06 – 31 26 21 90 / 06 - 51 13 90 08    
Stiphout:   06 - 30 95 39 00
Weert:    06 - 50 49 54 59
Politie algemeen:   0900 - 8844
Daar red je levens mee:  1 - 1 – 2

www.fiets4daagsedepeel.nl, info@fiets4daagsedepeel.nl

YouTube :  www.youtube.com/fiets4daagsedepeel
Twitter :   twitter.com/fiets4daagse
RSS :  www.fiets4daagsedepeel.nl/rss/news.asp

www.bartbloemwerken.nl
www.bloemeninweert.nl
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Brasserie - Restaurant - Feest- en 
Vergaderzalen - Terras

Kempen Airport 
Luchthavenweg 16,  6021 PX Budel

T (+31) 0495-492014 - F (+31) 0495-526199
info@decoockpit.nl
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Algemene informatie

Startplaatsen
Deurne:  Zalen van Bussel, Sint Jozefstraat 77
Meijel:  Zalencentrum d’n Binger, Alexanderplein 2
Stiphout: Cafe Zaal ‘t Aambeeld, Dorpsstraat 38
Weert:  Sportpark Wilhelmina’08, Drakesteyn 8

Afstanden
Op alle 4 de startplaatsen kunt u kiezen voor de volgende afstanden: 30, 45, of 60 km.
Ook bieden wij u de mogelijkheid per dag een andere afstand te fietsen èn u mag elke
dag kiezen vanuit welke startplaats u vertrekt.

Vertrektijden
30 km. tussen 10.00 en 13.00 uur.
45 en 60 km. tussen 9.00 en 13.00 uur.

Sluiting eindcontrole
De eindcontrole op elke startplaats sluit om 17.00 uur.

Fietsenstalling
Op enkele startplaatsen kunt u uw fiets bewaakt stallen.

Auto’s parkeren
In Meijel, Stiphout en bij startplaats Weert en Deurne kunt u gratis parkeren.

Fietsvlaggetje
Alle deelnemers ontvangen bij de eerste start een fietsvlaggetje met het embleem van
Fiets4Daagse De Peel en Nh1816 verzekeringen. Tevens staat er het jaartal 2019 op. Iedereen
wordt verzocht dat vlaggetje zichtbaar op de fiets aan te brengen ter herkenning.

Medaille
Alle deelnemers, die ongeacht de afstand alle 4 dagen een tocht hebben
volbracht, ontvangen op vrijdag 12 juli een herinneringsmedaille. Of u 4 dagen heeft
meegedaan kunt u aantonen met uw gestempelde deelnemerskaart.
Bent u van plan een (kort) videoverslag van de 44e editie van Fiets4Daagse De
Peel (2019) te maken? Laat ons, en de andere deelnemers, dan s.v.p meegenieten
van uw kijk op de fietstocht en de omgeving. Stuur een kopie van het videoverslag
naar onze organisatie. Archiefbeelden / fragmenten van eerdere edities van
Fiets4Daagse De Peel zijn natuurlijk ook heel erg welkom.
De mooiste filmpjes worden, met bronvermelding, op het YouTube kanaal van
Fiets4Daagse De Peel geplaatst.

Heeft u onderweg een bijzondere foto gekiekt? Ook die willen we heel graag zien,
wellicht vindt u ‘m later terug in een van de albums op onze nieuwe website.

	  

 
 
 
 
 
 
 
 

Minicamping De Peelfluiter ligt in een zeer rustige omgeving. 
Met veel wandel en fietsroutes. 

Wij bezorgen u graag een fijn verblijf! 
www.depeelfluiter.nl 

 
Jack & Corrie Scheres 

Visvijversweg 6 
6035 SM Ospel 

Tel. 077-4663792 
Mob. 0610135690 / 0651585829 
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Algemene informatie

Recreatie / Activiteiten
Stichting Fiets4Daagse De Peel heeft zich de afgelopen maanden ingespannen om het aantal 
mogelijkheden tot ‘aangenaam verpozen’ te vergroten. Hiermee willen wij nog eens extra on-
derstrepen dat de Fiets4Daagse De Peel een toeristisch-recreatief gebeuren is.

Elke startplaats heeft voor haar deelnemers één of meer nevenactiviteiten georganiseerd.
Deurne:  een fotowedstrijd 
 voor de kinderen zonnekleppen beschilderen
Meijel:  een fotoquiz voor de 30 km deelnemers
 een routequiz voor de 45 en 60 km deelnemers
Stiphout:  een routequiz voor de 30 km deelnemers
 op woensdag 10 juli F4D Kids. (Inschrijving zie website).       
 diverse leuke kinderspelen op vrijdag
Weert: een digitale fotowedstrijd   

Daarnaast wordt u tijdens uw tocht gewezen op allerlei bezienswaardigheden die in dit
programmaboekje beschreven staan. Ook kunt u diverse musea, molens, kerken etc.
bezoeken. Dit staat op de routebeschrijving aangegeven.

De 30 km tocht is uitstekend geschikt om kinderen zelf te laten fietsen: kortere afstand en een 
rustiger tempo. Daarbij hebben de werkgroepen Deurne, Meijel en Stiphout op de controleplaats 
van de 30 km route speciaal voor kinderen ‘iets’ georganiseerd. Bij slecht weer gaan deze attracties 
helaas niet door. Deze tocht is ook geschikt voor mindervalide personen, zeker omdat er bijna geen 
gebruik wordt gemaakt van onverharde wegen en voor ouderen die 30 km per dag voldoende vinden.

EHBO / Reparatiedienst
De organisatie Fiets4Daagse De Peel is tijdens het evenement telefonisch bereikbaar voor medi-
sche en/of technische hulp onderweg. Zie voor telefoonnummers pag. 3 van dit boekje. Op elke 
startplaats zijn EHBO-ers aanwezig.
Tip: neem altijd bandenplakmateriaal tijdens uw tocht mee!

Of het nu gaat om nieuwbouw 
of renovatie. Ons team staat voor 
je klaar met vakkundig advies!

Altijd een stap extra zetten

én makkelijker 
Slimmer, sneller 

bouwen

BMN Deurne
Piet Mondriaanstraat 13
t 0493 352100
e deurne@bmn.nl
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Algemene informatie

Routes  
Op de startplaats ontvangt u de route van die dag 
op een A4-tje. Tevens zijn alle routes bewegwijzerd 
met pijlvormige  routebordjes. De pijlpunten geven 
de richting aan. Op de bordjes staat het logo van 
Fiets4Daagse De Peel. Raadpleeg altijd de route-
beschrijving omdat routebordjes kunnen verdwij-
nen of worden omgekeerd. Als dat het  geval is, 
meld dit dan zo spoedig mogelijk aan de organi-
satie.  Vergeet niet ‘s-morgens vóór u vertrekt, op 
het mededelingenbord te kijken.

Het gebruik van de routebeschrijving
De routebeschrijving is een beknopte beschrijving van de route van die dag. Zandwegen, 
uitritten en doodlopende wegen worden niet als weg beschouwd. Af en toe leiden de routes
over kleine stukjes  onverharde wegen, maar dit staat nadrukkelijk in de 
routebeschrijving vermeld.

Betekenis van gebruikte afkortingen  
RA  = rechtsaf  TKR  = T-kruising
LA  =  linksaf  VRW  = voorrangsweg
RD  =  rechtdoor  OVW = overweg
RI x  =  richting x  FP  = fietspad
LAH  =  links aanhouden  SPL  = splitsing
RAH  =  rechts aanhouden  VKL  = verkeerslichten
DWV =  doorgaande weg volgen  ROT  = rotonde
EW  =  einde weg  PNB  = plaatsnaambord
KR  =  kruising  GOI  = gaat over in

Ps Ri x = paddestoel, eventueel met nummer n, richting x
Y Ri x = wegwijzer, eventueel met nummer n, richting x
YF Ri x = fietswegwijzer, eventueel met nummer n, richting x

Slotmiddag
Op vrijdagmiddag 12 juli worden in iedere startlocatie feestelijk de uitslagen van
de quizzen bekend gemaakt en tevens zal dan de verloting van een fiets plaats
vinden, onder allen die een medaille hebben ontvangen.

      U komt toch ook?
Uw lichaam in

topconditie!

 Venray,  Helmond & Maasbree
www.iqwel lness .n l

0478 56 88 33
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De organisatie verwelkomt u bij de 44ste edi-
tie van de Fiets4Daagse De Peel, in Carnavals-
termen zou dit een jubileumjaar betekenen. 
Voor ons als organisatie niet, maar we staan 
weer garant voor veel fietsplezier met mooie 
routes die voor u zijn uitgezet door verras-
sende natuur en landschappen met onderweg 
vele bijzondere bezienswaardigheden die u de 
komende 4 dagen zult gaan zien.
Na de start zien we al spoedig het spoor op-
doemen en komen we langs het station van 
Deurne. Het station en spoor hebben hier 
sinds de aanleg in 1864 een belangrijke bete-
kenis voor het personen- en goederenvervoer. 
Tegenover het station zien we de nieuwe wijk 
De Spoorzone in aanbouw. Voorheen stonden 
hier fabrieken zoals de steenfabriek, en is 
het nu een moderne wijk die voldoet aan de 
nieuwste energie-eisen.
Nadat we verderop het spoor oversteken, 
buigen we linksaf en fietsen over het terrein 
van het complex van Gehandicaptenzorg Het 
Rijtven ORO. Hier wordt dagelijkse zorg ge-
boden aan zo’n 200 verstandelijk gehandicap-
ten. Verderop komen we in Helmond door de 
wijk Brouwhuis. De eerste vernoeming hier-
van is uit 1326 er wordt dan gesproken over 
Bruheze, een klein gehucht dat vanaf 1830 de 
huidige naam kreeg. Vanaf de jaren 80 is door 
intensieve woningbouw, het dorp als wijk bij 
Helmond gevoegd.

Op de Kloostereindweg splitsen de 45 en 60km 
zich af. Zij gaan via De Beemd richting Mierlo 
dat als één van de weinige dorpen 2 molens 
heeft. De Standaardmolen en de Elderse Molen 
(particulier bezit en onlangs gerestaureerd). 
Ook komt men langs het Oude Raadhuis dat 
tot 1963 in gebruik was als raadhuis en nu ge-
bruikt wordt door de plaatselijke Heemkunde-
kring en ook dient als trouwlocatie.

In Mierlo splitst de 60 en zij gaan richting 
Geldrop waar ze eerst nog voorbij het Die-
renrijk komen. Een wijds aangelegde dieren-
tuin wat een bezoek zeker waard is. De 30km 
heeft inmiddels het open landsschap weer be-
reikt en fietst richting Ommel waar we door 
een bosrijke omgeving nabij vakantiepark 
Prinsenmeer komen. Het recreatieoord is ont-
staan uit een zandafgraving waarvan het zand 
in de vroege jaren 60 gebruikt is voor de aan-
leg van de A67. De naam Ommel is afgeleid 
van “Omme Loo” wat rondom bos betekent en 
wordt al vernoemd rond 1400 als bedevaarts-
oord. Tot op de dag van vandaag komen in mei 
nog tienduizenden bedevaartgangers naar de 
Onze Lieve Vrouwe kerk voor de bedevaart.
Op de Voordeldonk komen we weer samen met 
de andere afstanden en fietsen we gezamen-
lijk verder via de Dennendijkse bossen rich-
ting Liessel. Net voor het rechts gelegen Oor-
logsmonument draaien we de Liesselse bossen 
in en gaan we over een mooi aangelegd fiets-
pad door de uitgestrekte bossen langs een ge-
deelte wat de Galgenberg heet. Een zandver-
stuiving waar sinds jaren een motorcrossbaan 
ligt maar zijn naam dankt aan……inderdaad, 
de uitvoering van aan de naam gerelateerde 
vonnissen in de late middeleeuwen tot in de 
18de eeuw. Via landwegen, gelegen op bolle 
akkers met mooie vergezichten rijden we 
langs het naar oprichter van DAF genoemde 
Hub van Doornecollege richting de finish van 
deze 1ste dag.

Deurne • toeristische info • dinsdag 9 juli
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Op deze tweede dag fietsen we via de oude 
hoofdstraat, de Stationsstraat, Deurne in en 
gaan we richting Bakel. Via enkele landwegen 
zien we bij de oversteek de molen Laurentia 
staan. Er wordt beweert dat deze molen voor 
1890 als poldermolen in het Zuid-Hollandse 
Bleskensgraaf heeft gestaan. Helemaal zeker 
is dit echter niet, maar er staan wel bekende 
molenaarsnamen in de as vermeld. Even ver-
derop splitst de 30km zich af om niet lang 
daarna weer een stukje samen met de andere 
afstanden op te trekken richting een mooie 
bosrijke omgeving.
Vandaag is het voor de 30km vooral bosrijke 
omgeving en landerijen die in het verschiet lig-
gen. Op de Stippelbergweg buigt de 30km af 
naar de landerijen en akkers. De 45 en 60km 
vervolgen hun weg naar De Mortel. Gemert na-
deren beide afstanden apart. Verderop komt 
de 60km via een route met vergezichten langs 
het Boerenbondmuseum.
Het Boerenbondsmuseum is een weergave van 
een Brabants dorp aan het begin van de vorige 
eeuw. Door de authentiek ingerichte boerde-
rijen (met levende en zeer aaibare dieren), 
het gezellige dorpsplein met ambachtshuisjes 
en boerderijtjes, een plattelandsschooltje en 
een aantal werkende fabriekjes waan je jezelf 
op het Brabantse platteland anno 1900. Ge-
vestigd bij het geboortehuis van pater Van den 
Elsen, grondlegger van diverse Nederlandse 
coöperaties, ligt het Boerenbondsmuseum let-
terlijk op de geboortegrond van het coöpera-
tieve gedachtegoed. In het museum worden 
regelmatig demonstraties verzorgd, ambach-
ten getoond, boter en kaas gemaakt en brood 
gebakken zoals vroeger. In 2019 is dit Brabants 
openluchtmuseum verkozen tot ‘zilveren’ ui-
tje van Brabant.
We vervolgen onze weg en fietsen richting het 
in de 13de eeuw gestichte Boekel en daarna 

naar Handel. Midden in het dorp zien we de 
Onze Lieve Vrouwekerk. De eerste vermelding 
van deze kerk stamt uit 1434 en is daarna door 
o.a. de architecten Cuypers enkele keren ver-
bouwd Verderop sluiten we weer aan bij de 
30km en fietsen we door De Stippelberg. Een 
gevarieerde bosrijke omgeving van maar liefst 
ruim 1000 hectaren, beheerd door Natuurmo-
numenten en komen we over het terrein van 
Natuurpoort Nederheide gesitueerd op de 
Peellandbreuk. Nederheide biedt veelzijdige 
recreatie zoals een strandbad, golfterrein en 
wandelroutes en uiteraard gastronomie.
Al gauw komen we weer in Deurne aan en fiet-
sen we door het centrum waar we langs de Sint 
Willibrorduskerk komen. 

Deze gotische kerk met elementen uit de neo-
gotiek viert dit jaar haar 950 jarig bestaan. In 
de kerk zijn diverse bezienswaardigheden te 
aanschouwen zoals een reliek van de  botten 
van Willibrordus en een fraai gebrandschilder-
de raampartij nabij de kansel. Ook is er sinds 
2004 de mogelijkheid om onder leiding van een 
gids boven op de gewelven van het midden-
schip en hoogkoor het imposante metselwerk 
te bezichtigen. Tevens zijn in dat zelfde jaar 
de grafkelders toegankelijk gemaakt voor pu-
bliek. Schuin tegenover de kerk zien we het 
aan de Markt gelegen uit 1898 stammende ge-
meentehuis van Deurne. Even verderop komen 
we langs het museum De Wieger, wat vandaag 
vrij toegankelijk is en een diversiteit aan kunst 
tentoonstelt, en fietsen we alweer naar het 
einde van de 2de dag.

Deurne • toeristische info • woensdag 10 juli
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Vandaag fietsen we richting de oostzijde van 
Deurne en zien we naast het spoor een grote 
visvijver De Clarinet genaamd. Het zand uit 
deze met de hand gegraven vijver is gebruikt 
voor de aanleg van de spoordijk door de rond 
1860 slechts gedeeltelijk ontgonnen Peel, 
net buiten Deurne tot aan de Provinciegrens. 
Later is dit water lange tijd in gebruik ge-
weest als zwemvijver waar ook het school-
zwemmen werd gegeven. Nu wordt de vijver 
door vissers recreatief gebruikt.
Als we intussen over door bomen omzoomde 
landwegen rijden draaien we de Klamp op 
en zien we in de weide heuse waterbuffels 
grazen. Hier bestaat de mogelijkheid om het 
bedrijf van dichterbij te bekijken. Water-
buffels zijn stoere beesten. Ze zijn zelden 
ziek, kunnen het hele jaarrond buiten wor-
den gehouden en hebben prachtige hoorns 
die schuin naar achter zijn gericht. Het zijn 
de Harley Davidsons onder de runderen. Wa-
terbuffels zijn extreem rustig en mak, maar 
daarentegen kunnen ze ook erg stressgevoe-
lig zijn. Het zijn vriendelijke dieren die het 
meestal heerlijk vinden om geaaid te wor-
den. Kortom : Knuffel de buffel!
Kort daarna kruisen we de provinciegrens en 
het Defensiekanaal. Links en rechts kun je 
enkele kazematten van de Peel-Raamstelling 
uit de 2de wereldoorlog zien staan.
Even verderop komen we in Ysselsteyn, van 
origine een ontginningsdorp dat gelegen is 
in de Peel. Het bestaat voor een aanzienlijk 
deel uit, vaak zeer grootschalige, landbouw 
en veehouderijbedrijven. Ook zijn er en-
kele natuurgebieden te vinden, namelijk de 
Heidsche Peel in het westen, de Rouwkuilen 
in het noordwesten, de Vliegveldbossen in 
het noorden en de Paardekop in het zuiden. 
Deze gebieden bestaan uit Peelrestanten, 
naaldbos, en enkele vennen.  Kort daarna 
splitst de 30km zich af en fietsen we rich-
ting Leunen. De naam Leunen is afkomstig 
van het woord “Loenen” wat  stille plaats 

aan het water betekent. Na Leunen buigt de 
60km af richting Oirlo en Schadijk om net 
voor Veulen (in Limburgs: ´t Väöle) weer aan 
te sluiten. Nog tot in de 17e eeuw werd Veu-
len, Voerloe, Vaerloe of Veurlo genoemd. De 
naam werd voor het eerst vermeld in 1422.

Nadat we bij Griendtsveen het spoor over-
steken zien we aan de linker hand Het Toon 
Kortoomspark dat vernoemd is naar de 
schrijver van streekromans over de Peel en 
zijn bewoners. 

Dit park staat in het teken van deze schrijver 
die op deze plek opgroeide tot de schrijver 
van het meest gelezen Nederlandse boek 
“Beekman en Beekman” en verder van o.a. 
“Help de dokter verzuipt” en de “Zwarte 
Plak”. Het park bestaat uit een museum 
waar al zijn boeken en bijzondere herinne-
ringen te zien zijn. Een bijzondere ervaring 
met de ondergrond van de Peel kunt u voelen 
door het “Blote voetenpad” te bewandelen. 
Een idee hoe vroeger de turf gestoken werd, 
kunt u opdoen tijdens demonstraties op het 
“Turfveldje”. Daarnaast maakt een rustieke 
wandeling op de route “Rondom de Halte” 
met daarna heerlijk uitrusten op het terras 
met een prachtig uitzicht het plaatje com-
pleet. Door glooiende akkers en weilanden 
komen we via het gehucht De Breemortel, 
alweer aan het einde van de 3de dag en ge-
nieten we ook dan nog even na op het terras!

Deurne • toeristische info • donderdag 11 juli

FEESTJE? Mobiel toilet of plaskruis nodig!

Geeft u een feestje? Of bent u aan het bouwen of verbouwen  
en heeft u tijdelijk een toilet of douche nodig?

www.maastoiletverhuur.nl

Wij verhuren

• toiletwagen
• mobiel toilet
• urinoir
• urinoirzuil
• mindervalide toilet

• mobiele handwasunit
• mobiele badkamer
• renovatietoilet
• schaftwagen

Meer informatie?
Neem contact met ons op via  telefoonnummer 0493 - 315901 of 
mail naar post@maastoiletverhuur.nl   

Raadhuisstraat 16
5751 LX Deurne

T 0493 354 570
I www.hoorzaakvanneerven.nl

(h)oorzaak van neerven,

     zodat u er weer bij ‘hoort’!
Dé professionele zaak voor al uw hoortoestellen, audio-

logische hulpmiddelen, gehoorbescherming, ringleidingen, 

testen en audiologische adviezen in Deurne.
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Alweer de laatste fietsdag van deze editie en 
gaan we vandaag nog eens extra genieten van 
een mooie tocht. Nadat we tussen akkers en 
weilanden door gefietst zijn, komen we rich-
ting Vlierden over de Oude Torenweg waar 
links tussen de bomen de grafkapel van de fa-
milie Maurissens te zien is. Deze grafkapel is 
in 1920 gebouwd op de plek waar tot 1903 de 
restanten van de vroegere kapel van Vlierden 
stond. Verderop zien we links in de velden de 
Molen Johanna-Elisabeth staan die dit jaar 
175 jaar bestaat en daarmee de oudste molen 
van de gemeente Deurne is. In Ommel komen 
we aan op het grote plein midden in het dorp. 
Voorheen stond hier een neogotische kerk die 
in 1944 door oorlogshandelingen verwoest is. 
Van daaruit gaat het Asten in en splitst de 
30km zich af om via het tuinbouwgebied aan 
de Waardjesweg richting Heusden te fietsen.
De 2 andere afstanden zien al gauw Molen De 
Oostenwind in hun zicht. Dit is een gesloten 
standerdmolen en doet dienst als korenmolen  
Hoewel een inscriptie op het bouwjaar 1506 
lijkt te wijzen, is de constructie 18e-eeuws. 
De inscriptie kan op een onderdeel van een 
voorganger hebben gezeten, want documen-
ten tonen aan dat op deze plaats al sedert de 
15e eeuw een molen heeft gestaan. De stan-
derd stamt in ieder geval wel uit 1506.
Nadat we de Zuid-Willemsvaart zijn over-
gestoken komen we aan in het in 1212 voor 
de 1ste keer genoemde Someren, in dialect 
“Zummere” . Volgens vondsten is er rond 
10.000 v.Chr. al sprake van verspreide bewo-
ning, maar kreeg het vanaf de middeleeuwen 
haar definitieve plek als dorp. Kort na Some-
ren gaat de 60km richting Sterksel en fietsen 
daarbij voorbij het Beuven  wat aan het be-
gin van de Strabrechtse Heide ligt. Zij fietsen 
door een bosrijke omgeving en via landwegen 
naar Someren-Heide om daarna weer aan te 
sluiten bij de 45km. Van daaruit gaan zij naar 
Someren-Eind om in Asten Heusden samen 
met de 30km even uit te rusten.

Heusden was in de middeleeuwen al een 
gehucht dat zich later opsplitste in Voorste- 
Middelste-  en Achterste Heusden, en Behelp. 
Nog later werd het een zelfstandig heide ont-
ginningsdorp waar de bewoners in het begin 
van de vorige eeuw een coöperatieve winkel 
oprichten om met de opbrengsten een school 
(1918) en kerk (1921) te bouwen.
Via de Dennendijkse bossen en eenmaal aan-
gekomen in Liessel doemt aan de rechter 
hand Molen De Volksvriend op. 

Dit is een ronde stenen beltmolen en is ge-
bouwd in 1903. Zij wordt nu nog gebruikt als 
korenmolen. De molen is vandaag te bezich-
tigen.
Verderop zien we een plas water (De Brink) 
waar sinds 1954 zand voor de Kalksteenfabriek 
wordt gewonnen. Bijna voor de finish fietsen 
we door  buurtschap Vreekwijk dat vroeger 
aan een voorname noord-zuidroute lag, de 
weg van ‘s-Hertogenbosch naar Keulen. Deze 
weg markeert niet alleen de westzijde van 
het middeleeuwse akkergebied, maar tevens 
een zijbreuk van de geologische Peelland 
breuklijn. De oudste vermelding van de naam 
dateert uit 1271. En dan zijn we bijna aan het 
eind van deze editie van de Fiets4Daagse. 

En zeggen, tot volgend jaar!............Toch?

Deurne • toeristische info • vrijdag 12 juli

 

 

Maas transporten Deurne B.V. 

As 6  5753SX 

0493-3311142 
Deurne 

www.maastransporten.nl 
info@maastransporten.nl 

 
Concurrerend, 

Flexibel en Kwalitatief sterk  

Bulk en RMO transport 

 

 D
eu

rn
e

CV Service & Installatie

     Rob 
Trienekens

St. Willibrordusplantsoen 30 • 5751 HX Deurne • 06-12857691 • www.robtrienekenscv.nl 

Vertrouwd, snel 
vakkundig, veilig

ervaren en voordelig
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Welkom!  Meijel “Het kruispunt in de Peel” 
was eeuwenlang de enige doorgangsplaats in 
de Peel voor het verkeer tussen Brabant en 
Limburg.  Koetsiers laadden hier hun wagens 
over omdat de Limburgse karrensporen breder 
waren dan die van Brabant.  Anno 2019 zijn ook 
in Meijel vanuit startlocatie Gemeenschaps-
huis d’n Binger deze karrensporen vervangen 
voor mooie wegen en fietspaden door prach-
tige natuur.  Gevarieerde routes, uitgezet door 
TWC de Vélo, in bosrijke en unieke natuur-
gebieden rondom Meijel en Nationaal Park de 
Groote Peel.  Veiligheid voor deelnemers is 
belangrijk.  Verkeersregelaars zullen u, daar 
waar mogelijk, helpen om zo veilig mogelijk 
over te steken. In alle routes zijn enkele con-
troleposten opgenomen voor een korte stop en 
ergens in de route zullen wij u een traktatie 
aanbieden. Een aantal bedrijven stellen hun 
bedrijf open voor de deelnemers. Kinderspelen 
zullen op de controlepost van de 30 km gehou-
den worden voor jeugd t/m 12 jaar. Hier zal in 
drie categorieën gestreden worden om de prij-
zen. De prijsuitreiking zal plaatsvinden tijdens 
de slotmanifestatie. Elke dag live entertain-
ment, verschillende stands in de grote zaal en 
meerdere activiteiten voor de jeugd, kortom 
sfeer en gezelligheid op de startlocatie bij te-
rugkomst van uw fietstocht waar “Peelgeluk 
voor jou en MeIJel” u lang zal bijblijven.

Alle routes fietsen langs de Simonhoekse bos-
sen richting Ospel.  D’Oospel  (dialect) is ook 

bekend van het jaarlijks tweedaags drukbe-
zochte blues festival Moulin Blues. In Ospel 
splitsen de routes zich. De 30 km gaat via de 
Kreijelmusweg richting controlepost de Dorps-
herberg. Hier kan de jeugd deelnemen aan de 
kinderspelen en de andere deelnemers kunnen 
naar eigen inzicht genieten van versnaperin-
gen. De 45 en 60 km gaan via de Schans naar 
controlepost de Schans in Nederweert.  De 
gemeente Nederweert wordt doorsneden door 
drie kanalen: de Zuid-Willemsvaart, de Noor-
dervaart en het kanaal Wessem-Nederweert. In 
het uitgestrekte buitengebied van Nederweert 
bevinden zich een drietal grote natuurgebie-
den: het Nationaal Park De Groote Peel, het 
Weerterbos en het vennengebied Sarsven en 
De Banen. Via de winkelstraat in Nederweert 
wordt er verder gefietst door de prachtige en 
rustige buitengebieden van Nederweert. Na de 
splitsing gaat de route van de 45 km via een 
brug over de Zuid Willemsvaart en in het ver-
lengde hiervan over de Einhovensebaan. Op de 
Houbenlaan komen 45 en 60 km weer samen. 
Net voor de controlepost zullen alle routes 
weer samen optrekken. De 60 km fietst door 
natuurgebied Somerense Heide en Keelven. 
Deze gebieden liggen in de Gemeente Some-
ren en hier zijn ook mooie wandelroutes. Na 
de controlepost bij golfbaan de Swinkelsche 
gaat het via Someren-Eind en fietsen de 45 
en 60 route weer gezamenlijk verder. Na de 
Dorpsherberg zullen alle routes gezamenlijk 
optrekken. Via fietspad “Nieuwe Baan” aan de 
rand van de Groote Peel is er een mooie inkijk 
in de Groote Peel met unieke vergezichten. 
Ook verderop laat de Groote Peel zich van haar 
beste zijde zien. Via de Vossenberg en door het 
centrum van Meijel fietsen we weer richting 
startlocatie gemeenschapshuis d’n Binger. Hier 
kunt u muzikaal nagenieten met de Brabantse 
muzikant Gerard van Kol. 

Meijel • toeristische info • dinsdag 9 juli

Schoolstraat 26 - Meijel - T 077-4661704
www.woninginrichtingverstappen.nl

De betere 
woonwinkel 
bij u in de buurt 

én
uw specialist 

in slapen!
Vakmanschap

Al meer dan 45 jaar ervaring!
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uw specialist 

in slapen!
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Al meer dan 45 jaar ervaring!

 Meijelseweg 51 | 5986 NH Beringe
T (077) 466 9194 | www.buitenhuisberinge.nl

Gas nodig?
Wij vullen 

merkloze gasflessen!

Openingstijden:
Maandag  9.00-18.00*
Dinsdag 9.00-18.00
Woensdag 9.00-18.00
Donderdag 9.00-18.00
Vrijdag 9.00-18.00
Zaterdag 9.00-17.00

* Van 1 sept 
tot 1 maart 
op maandag 
geopend vanaf 
13.00 uur.

Campingbenodigdheden
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Alle routes gaan richting Kanaal van Deurne. 
Een 15 km lang zijkanaal van de Noordervaart. 
Visrijk en prachtige natuur. De route gaat 
verder langs de Helenavaart. Vroeger deed 
dit kanaal dienst om turf te vervoeren, 
tegenwoordig een bijzonder mooi fietsgebied. 

In Helenaveen splitsen de routes zich. De 30 km 
gaat langs de Mariapeel richting Evertsoord. 
In Evertsoord fietsen we langs Penitentiaire 
Inrichting Ter Peel. Een inrichting voor 
vrouwelijke gedetineerden. Fietsend richting 
Kronenberg komen we langs uitzichtpunt 
Zuringspeel. Dit hoogste punt van Horst aan 
de Maas biedt een prachtig panorama over 
de omgeving en is te voet toegankelijk. 
Equestrian Centre de Peelbergen, een 
hippische accommodatie in het hart van 
Limburg, zal fungeren als controlepost. De 
45 en 60 km fietsen langs de Helenavaart 
richting Griendtsveen. De Helenavaart werd 
vroeger gebruikt om turf af te voeren en 
voor afwatering van de veengebieden. Nu 
een prachtige “vaart” waar de natuur zich 
van de beste kant laat zien. Ook doorkruisen 
we al fietsend de Mariapeel. Ooit een 
ondoordringbaar moeras, nu een landschap van 
water, heidevelden, zandruggen, berken en 
open vlaktes begroeid met pijpenstrootje. Een 
paradijs voor wandelaars en natuurliefhebbers. 
In het kleine peeldorp Griendtsveen, waar 
ook de controlepost gevestigd is, kunnen we 
genieten van dorpspompen, ophaalbruggetjes 
en karakteristieke panden. Een van de parels 

van de Peel. Er wordt verder gefietst lang de 
Peelvenen, een vogelbroed – en rustgebied. 
Op de Dorperpeelweg zijn meerdere 
blauwbessenbedrijven. In America splitsen 
de 45 en 60 km route. De 45 km fietst via 
buitengebieden over de Gruttoweg en komen 
weer samen bij de 60 km op de Kievitweg. De 
60 km fietst langs de Schadijkse bossen. Een 
groot wandelgebied met meerdere uitgezette 
routes. Via een mooi fietspad langs de A73 
in Horst komen we bij de controlepost. Via 
binnenwegen fietsen we richting Sevenum.  
Geboorteplaats van Twan Huys en Tren van 
Enckevort (Rowwen Hèze). Op de Kulbergweg 
kijken we uit op een hoge berg, het hoogste 
punt van Horst aan de Maas. De 30 km route 
zal weer aansluiten net voor controlepost 
Equestrian Centre de Peelbergen. Voor alle 
deelnemers gaat de route vervolgens langs 
attractiepark Toverland. Een deels overdekt 
attractiepark in Sevenum en een van de 
jongste attractieparken van Nederland. Via 
een mooi bosgebied en een stukje langs de 
Middenpeelweg komen we langs Golfbaan 
de Peelse Golf en net voor Grashoek langs 
Golfbaan Kapelkeshof. Grashoek bestaat 
100 jaar en organiseert in dit kader diverse 
evenementen. Na Grashoek fietsen we langs 
natuurgebiedjes de Scherliet en de Kwakvors. 
In de Scherliet komt bijzondere plantengroei 
voor en sluit naar het zuiden toe aan bij de 
Kwakvors, ontleend aan een oud streekwoord 
voor een kikker. In dit gebied heeft in de 
jaren 90 van de 20e eeuw natuurontwikkeling 
plaatsgevonden. Het natuurgebied bestaat uit 
een laaggelegen graslandgebied met enkele 
vogelplassen. Het geheel wordt omgeven 
door stroken nieuw aangelegd bos. Via drie 
fietsbruggen en langs en over Kanaal van 
Deurne fietsen we richting Meijel. Muziekband 
Sakkerdju zal u muzikaal versteld laten staan 
van hun kwaliteiten en de jeugd kan zich laten 
schminken.  Gezellig nagenieten op het terras!

Meijel • toeristische info • woensdag 10 juli

 

 

 

 

 

• KANTOORARTIKLEN 
• INKT EN TONERS 
• PRINTERS 
• KOFFIE/THEE/CUP A SOUP  
• BUREAU(STOELEN) 
• SCHOONMAAK ARTIKELEN 
• CREATIEVE MATERIALEN 
• ERGONOMISCHE PRODUKTEN 
• ETCETERA , ETCETERA 

WWW.COOLEN-PLUIJM.NL 
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Bezoek onze website www.fiets4daagsedepeel.nl  voor nieuws, routes, downloads, foto’s etc.

Meer winnen dan de wedstrijd.  
Dat is het idee.

www.rabobank.nl

Veel plezier tijdens  
Fiets4Daagse De Peel!

Rabobank. Een bank met ideeën.

De Rabobank is een bank met ideeën. Ook ideeën 
over sport. Sport verbindt en inspireert ons. Daarom 
steunen we niet alleen sporten waar we allemaal 
naar kijken, maar ook sporten waar we allemaal wat 
aan hebben. Want het gaat om meer winnen dan de 
wedstrijd. Dat is de gedachte. Dat is het idee.
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Nh1816 Verzekeringen...

...zorgt voor uw kostbare bezit. Informeer 
bij uw lokale verzekeringsadviseur naar 
onze fietsverzekering. 

WIJ WENSEN U ONTSPANNEN EN 
VEILIGE KILOMETERS TOE TIJDENS 
DE FIETS4DAAGSE DE PEEL.

HOOFDSPONSOR

Nh1816.nl

          

Fietst u alle 4 dagen een route, dan 
ontvangt u een herinneringsmedaille!

dinsdag 9 juli 2019 woensdag 10 juli 2019 donderdag 11 juli 2019 vrijdag 12 juli 2019

Noteer alvast voor volgend jaar: 45e Fiets4Daagse De Peel: dinsdag 14 juli t/m vrijdag 17 juli 2020 Bezoek onze website www.fiets4daagsedepeel.nl voor nieuws, routes, downloads, foto’s etc.
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Eric Berben 
06-21533205 

 
            Bouwen zonder zorgen. 
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Via de Simonshoek komen alle routes langs 
Kampeerbos de Simonshoek, tevens een 
glamping.  Een glamping is een samenvoeging 
van “glamorous” en “camping”, en beschrijft 
een bepaalde stijl van kamperen waarbij 
een hoge mate van luxe aanwezig is bij de 
accommodaties en op de camping zelf. Door 
de prachtige buitengebieden van Ospel fietsen 
we langs de St. Joseph Molen. Een ronde 
stenen beltmolen uit 1840. Via Nederweert 
en langs de Zuid Willemsvaart komen we 
bij controlepost Museum Eynderhoof in 
Nederweert-Eind. Een openluchtmuseum 
met historische gebouwen met als doel: het 
leven in de peelregio rond 1900 te tonen. Na 
de controlepost splitsen de routes zich. De 30 
km fietst verder langs de Noordervaart. Een 
doodlopend kanaal dat in verbinding staat 
met de Zuid Willemsvaart in Nederweert.  
Sinds 2017 is scheepvaart op de Noordervaart 
niet meer toegestaan. Er is hier een prachtige 
natuur ontstaan waar visliefhebbers hun hartje 
kunnen ophalen. Ook passeren zij landgoed 
Stokershorst. Een voormalig klooster en in 
de laatste decennia een retraiteplek waar 
groepen bezinningsdagen houden. Bij rotonde 
de Stoep komen alle routes weer samen. De 
45 en 60 km routes splitsen zich net vóór 
kanaal Wessem-Nederweert. Dit kanaal is 17 
km lang en verbindt de Zuid Willemsvaart 
en de Noordervaart met de Maas. De 45 km 
fietst enkele kilometers langs dit kanaal. 
Links afslaand gaat het verder door kleine 
natuurgebiedjes de Kwegt, Schoorkuilen 
en langs het Sarsven en de Banen. Door dit 
gebied lopen enkele, voor wandelaars vrij 
toegankelijke paden. Via deze paden zijn 
een vogelkijkhut en een vogelkijkwand 
bereikbaar. Even verderop fietsen 45 en 60 
km weer gezamenlijk op. De 60 km fietst door 
Schoor, een buurtschap van de gemeente 

Nederweert. In het centrum staat de Onze-
Lieve-Vrouw van Lourdeskerk. Fietsend 
door de buitengebieden van Weert komen 
we in Swartbroek. Eén van de charmes van 
Swartbroek is het natuurgebied de Krang. Dit 
natuurgebied ligt rondom het dorp Swartbroek 
en de 60 km route loopt grotendeels door dit 
gebied. De Krang, een groot moerassig gebied 
dient als broedgebied en pleisterplaats van 
heel veel vogels. De vochtige en bloemrijke 
graslanden zorgen voor aanwezigheid van 
veel vlindersoorten. De Tungelroyse beek 
is een extra troef in dit gebied. Genietend 
van deze mooie natuur komen we langs de 
sportaccommodaties van Ell en landgoed 
Lemmenhof. In Ell is een controlepost 
gevestigd in zaal de Prairie. Hierna fietsend 
door Kelpen via de van den Broekweg. Rechts 
is Modelvliegtuig Nederweert gevestigd. 
Hier zal de 45 km route weer aansluiten. Via 
Leveroy komen we bij controlepost de Tump 
in Heythuysen. Via de Vlasstraat fietsen we 
langs de Asbroekerheide, een bosgebied 
in Roggel. Hierna over de Heide, één van 
de twee buurtschappen van de gemeente 
Leudal. Er wordt verder gefietst over het 
terrein van jeugdhulpverleningsinstelling “De 
Widdonck”. 

Als de 30 km weer aansluit bij rotonde de 
Stoep wordt er gezamenlijk verder gefietst 
over de Steenkampseweg naar startlocatie 
d’n Binger. De SOM zal u muzikaal onthalen 
en een goochelaar zal u versteld laten staan 
van zijn kunsten. Kortom, lekker nagenieten 
van deze derde dag. 
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4  fo re lle nvijve rs  me t  geze llig  t e rras ! 

Op de slotdag van deze 44e editie fietsen we 
door natuurgebieden en dorpen van Peel en 
Maas. Na de Heihorst en de Noordervaart ko-
men we langs een mooi stukje natuur, het 
Neers kanaaltje. Tot midden vorige eeuw 
gebruikt voor de scheepvaart. Dit kanaaltje 
heeft enkel nog een afwateringsfunctie.  Via 
de buitengebieden van Panningen en Egchel 
is er een controlepost in de Heldense Bos-
sen bij Restaurant Op den Berg.  Hier zal de 
slotstrijd van de kinderspelen losbarsten. Na 
de controlepost zal de 30 km zich splitsen 
van de 45-60 km route. De 30 km fietst via 
de Stogger en deels over het industrieterrein 
van Panningen om op de Vosberg weer aan te 
sluiten bij de andere afstanden. De 45/ 60 km 
fietst langs het home van Koninklijke Schut-
tersgilde Lambertus Helden. Buiten Helden 
ligt verscholen in een mooi stukje groen 
visvijver Breerpeel.  Langs mooie natuur 
en over rustige wegen gaat het via Rinkes-
fort naar de Breestraat. Net voor Maasbree 
gaan de 45 en 60 km route uit elkaar. De 45 
fietst naar de controlepost in Maasbree. De 
60 km fietst door natuurgebied de Dubbroek. 
Prachtige flora en fauna typeert dit gebied. 
Vervolgens wordt er gefietst via de Pratwin-
kel naar Baarlo. Een karakteristiek dorp aan 
de Maas dat zich met recht een kastelendorp 
mag noemen. Baarlo telt vier al dan niet be-
woonde kastelen. Er zijn prachtige fiets- en 
wandelroutes die langs de kastelen gaan. In 
het kader van 800 jaar bestaan van Baarlo 
in 2019 worden er diverse activiteiten ge-
houden. Via de Braamhorst fietsen we door 
prachtige bossen langs de Hoverhofweg. 
Als we aan het einde van deze weg rechts 
afslaan is aan de linkerzijde een voormalig 
kerkhof uit de 19e eeuw. Een informatiebord 
en enkele kruisen herinneren nog aan dit 
oude kerkhof. Even verderop aan de rechter-

zijde vinden we natuurbegraafplaats Venlo-
Maasbree. Via Rooth komt de 60 km weer sa-
men met de 45 km bij controlepost Niens in 
Maasbree. Van hieruit gezamenlijk door het 
centrum van Maasbree over de Breetseweg 
en vervolgen we de route langs het sport-
complex van Maasbree. Na Koningslust ko-
men alle routes weer samen. Via de Kaume-
shoek fietsen we richting Kanaal van Deurne. 

Over de brug en rechtsaf over de fietsbrug 
fietsen we enkele kilometers langs dit ka-
naal. Prachtige natuur en rustgevend waar 
veel visliefhebbers, wandelaars en fietsers 
van genieten. Bij camping Frerichsoord slaan 
we rechtsaf. Direct links vinden we Forellen-
vijvers. Een uniek stukje land van 2 ha. dat 
is gelegen in de oksel van Kanaal van Deurne 
en de Noordervaart. Via de Trinesweg fietsen 
we richting startlocatie. Als afsluiting van 
deze Fiets4Daagse is er een sfeervolle slot-
manifestatie. Vier dagen meegefietst – een 
medaille ligt voor u klaar. Live entertainment 
van Meijels zangtalent met afwisselend prijs-
uitreikingen van kinderspelen, routequiz en 
fotoquiz zijn de belangrijkste ingrediënten. 
Als toetje een gratis loterij. Ben op tijd aan-
wezig! Na de slotmanifestatie is er livemu-
ziek van Tony Entertainer op het terras om 
samen na te genieten van deze Fiets4Daagse. 
Dank voor uw deelname en we nodigen u uit 
voor de 45e editie van 14 t/m 17 juli 2020. 
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Isoprofs BV | TIendschuur 14  5768 sB MeIjel | T 0800 - 47 67 763 | Info@Isoprofs.nl | www.Isoprofs.nl

 ontdek de ongekende voordelen 
van SpouwmuuriSolatie

BeSpaar 30 tot 50% op uw energierekening

Spouwmuurisolatie heeft een direct effect op uw energierekening, maar - iets wat vaak vergeten wordt - ook een ongekend positieve invloed op uw woon- en leefcomfort. 
Het isoleren van de spouwmuren van uw woning levert u los van een besparing van 30 tot 50 procent op energie, dan ook heel veel meer woonplezier op. Om een 
langdurig effect te kunnen garanderen, gebruiken wij bij voorkeur onze unieke Themomaxx HR++

 Isoparel® om uw spouwmuur te isoleren. Een hoogperformance EPS 
parel die door ons middels kleine gaten (20 mm) in de spouwmuur wordt ingespoten in combinatie met een duurzame en milieuvriendeliijke hars. Eenmaal in de 
spouwmuur onstaat daardoor een solide stevige plaat met een Rc-waarde van tenminste 1,8 (spouwdikte 6 cm). De geringe diameter van onze Thermomaxx HR++

 parel 
zorgr er bovendien voor dat iedere kier wordt gedicht en dat de spouwmuur zijn oorspronkelijke vochtregulerende en ademende functie behoud. Meer weten? Bel ons 
voor een vrijblijvende afspraak of bezoek onze website en ontdek hoe wij uw huis in no-time kunnen veranderen in een heerlijk comfortabel thuis.
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Katsberg 26
5768 RH Meijel
077 466 4039

www.depeelvissermeijel.nl
info@depeelvissermeijel.nl
4 forellenvijvers met gezellig terras!
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Ook in 2019 heten we alle deelnemers aan de 
Fiets4Daagse van harte welkom in Stiphout. 
Als start- en finishplaats fungeert natuurlijk 
weer ons vertrouwde café Het Aambeeld 
waar de familie Van Dijk ervoor zorgdraagt 
dat het u voor en na uw fietstocht aan niets 
zal ontbreken.
Op deze eerste dag vertrekken we richting 
Aarle-Rixtel. We passeren het indrukwek-
kende kasteel Croy en zien vlak voor we het 
gezellige dorpscentrum van Aarle Rixtel inrij-
den aan de rechterkant een kapel:  “Onze-
Lieve-Vrouw in ‘t Zand en Zetel der Wijsheid” 
genoemd  met daarin een genadebeeld van 
Maria dat sinds de 15e eeuw in Aarle-Rixtel 
wordt vereerd.
Het kleine pijpaarden beeldje van de heilige 
maagd als “Zetel der Wijsheid” stond ooit in 
een nisje in een wegkruis aan de weg tussen 
‘s-Hertogenbosch en Helmond ter hoogte van 
Aarle-Rixtel. Vlak vóór de reformatie stal een 
man uit de buurt het beeldje om het als speel-
goed aan zijn kinderen te geven. Vanaf dat 
moment had zijn gezin geen rust meer. Er was 
voortdurend een oorverdovend “gheluyt ende 
ghetier” en de bewoners van het huis leden 
onder “benoutheyd ende verschrickingh.” De 
arme huisvader zette het beeldje maar gauw 
terug, en de ellende hield ogenblikkelijk op. 
Wij fietsen verder, steken de Zuid Willems-
vaart over en gaan richting Bakel. 
Na de splitsing fietsen de 45 en 60 km-rijders 
naar Milheeze. Vlak voor dit dorp staat de 
prachtige molen ’Laurentia’, die een bezoek-
je zeker waard is. Na de controle rijden we 

door de landbouwontginningen van De Peel en 
passeren dan bijna ongemerkt de ‘Peelrand-
breuk’, een geologische breuklijn die loopt 
van Roermond naar Uden. Deze breuklijn 
zorgde in 1992 voor de zwaarste aardbeving 
die in Nederland is waargenomen.
Ter hoogte van het natuurgebied ‘De Bult’ 
kiezen de 60 km-rijders voor een extra lus 
over de gehuchten Weverslo en Heide voor 
ze Ysselsteyn bereiken waar de controle is en 
waar ze een kijkje kunnen nemen op de jaar-
lijkse kermis die op deze dinsdag in volle gang 
is. Ysselsteyn is een zogeheten ‘modelontgin-
ningsdorp’ en het heeft daarom een zeer sym-
metrische plattegrond. Het is genoemd naar 
de toenmalige minister van landbouw Hendrik 
Albert van IJsselsteyn, maar de naam werd 
aangepast om verwarring met IJselstein in 
Utrecht te voorkomen.

Op weg naar Deurne passeren ze het Defen-
siekanaal, ooit onderdeel van de Peel Raam-
stelling, wat nog te zien valt aan de beton-
nen bunkers langs het water. Vanaf Deurne 
rijden  de 45 en 60 km-fietsers gezamenlijk 
naar ‘Het Boerenhuis’ waar de laatste con-
trole is. Na een korte of langere rustpauze 
rijden we langs het Hippisch Centrum Deurne 
over een mooi pad door het natuurgebied het 
Zandbos. Via de Raktweg ( genoemd naar her 
riviertje De Rakt) bereiken we recreatieplas 
Berkendonk. 

Vanaf hier fietsen we langs de buitenranden 
van Dierdonk en De Eeuwsels naar de prach-
tig gerestaureerde Sluis 7 waar we het kanaal 
oversteken en door wandelbos De Warande 
terugkomen in Stiphout waar we op het grote 
terras nog wat kunnen napraten over deze 
eerste dag. Een drankje mag er best bij!
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• Verbouwing
• Gevelrenovatie
• Beglazing

• Betonrenovatie
• Schilderwerk
• Politie Keurmerk Veilig Wonen

Dusol Vastgoedonderhoud B.V. 
Dorpsstraat 60, Helmond, Postbus 152, 5700 AD Helmond

T (0492) 54 34 44 • F (0492) 55 04 25 • E info@dusol.nl • I www.dusol.nl

vastgoedonderhoud

DSL.3461.08.001 Advertentie A6 Liggend.indd   1 24-09-2008   13:48:47

 APK van personenauto’s en lichte bedrijfwagens
 Diagnose, reparatie en onderhoud
 Hybride service
 Airco-onderhoud en -reparaties
 Schadetaxatie en -reparatie
 Ruitreparatie en -vervanging
 Inbouw van accessoires
 Zomer- en winterbanden (bij wissel gratis opslag)
 Koop en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s
 Lease Service Center
 Bovag garantie

www.bekkersvandenelsen.nl

Verkoop
martien@bekkersvandenelsen.nl

Werkplaats
jankarel@bekkersvandenelsen.nl

Gasthuisstraat 19
5708 HG  Helmond-Stiphout

Tel.: 0492 - 537 906

0492 - 537 906

Hightech met een ziel
Loewe bild 5 - OLED

State-of-the-art OLED technologie in combinatie 
met een vintage design geïnspireerd op de Sixties.
Creative Director Bodo Sperlein gebruikte hout als 
contrast met het ulta dunne 4.9 mm beeldscherm.

Loewe bild 5 OLED biedt talrijke combinatiemogelijkheden.

Er is reeds een Loewe bild 5.55 OLED vanaf 3.499 €.

Ontdek meer bij uw Loewe-verdeler of op loewe.tv/be-nl

      

                  

                   

   
    

     
       

       
       

      

          

       

      

                  

                   

Ook voor het
complete onderhoud

van uw BMW!

Living Smart. Past. Overal.

Loewe bild 3
En hij past zich zeker aan. Met de nieuwe bild

3-productfamilie in large, medium en small uitvoering (55, 49
en 43”) toont Loewe zich een overtuigde voorvechter van de

nieuwe ‘downsizing’ trend. De producten worden teruggebracht
tot de essentie met focus op de hoogste kwaliteit. Er is er één

voor iedereen.

De Loewe bild 3.55 oled is uitgerust met het extreem platte
oled-scherm van amper 4,9 mm, dat dunner is dan de display

van de meeste smartphones, en toch bijzonder licht en discreet
is - ondanks de behoorlijke grootte van 55”.

Loewe bild 3.49 en 3.43 worden dan weer met de recentste lcd-
displays aangeboden. De extreem platte Ultra HD-displays be-

schikken over een vier keer hogere resolutie (3.840 x 2.160 pixel).
Hierdoor zijn haarscherpe details, perfecte contrasten en een

enorme kleurglans zichtbaar - zelfs bij snelle bewegingen.
De geïntegreerde soundbar met een krachtig geluidsvermogen

van 80W vult uw kamer met elke denkbare stemming.

De Loewe 3.55 OLED is nu verkrijgbaar aan
3 299 € - 500 € inruilvoordeel = 2 799 €.

Ontdek meer bij uw Loewe-verdeler of op loewe.tv/be-nl
* Geldig op alle toestellen vermeld in de Loewe-actiefolder,

geldig van 1 april tot en met 14 juli 2018.

   
    

     
       

       
       

      

          

       

      

Dorpsstraat 71 - 5708 GD Helmond (Stiphout) - Telefoon: (0492) 52 48 32 - Onze service is uw zekerheid!

Beeld & Geluid - Telecom - Multimedia - Wassen & Drogen - Koelen & Vriezen - Huishoudelijke apparatuur - Inbouwapparatuur
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Mari van Boven Fietsen | Mierloseweg 331 a | 5707 AK
Helmond | 0492-767028 | www.marivanbovenfietsen.nl

ACTIE:
Gehele maand oktober:

voor + achterband met antilek + antileklaag 
+ binnenbanden en montage E 55,-.

Servicebeurt inclusief poetsen E 27,50

Mari van Boven fietsen

MAANDAANBIEDING:
Servicebeurt inclusief poetsen E 27,50

voor + achterbinnenband en buitenband (met anti-leklaag) 
+ monteren E 55,-

Mierloseweg 331a | 5707 AK Helmond | 0492 - 767 028

FIETSEN
- Uitstekende Service

- Groot aanbod merkfietsen
- Gratis haal- en brengservice

- Vakkundig onderhoud en reparaties
- Professioneel en Persoonlijk Advies

Een klasse apart!
- Uitstekende Service
- Groot aanbod merkfi etsen
- Gratis haal- en brengservice
- Vakkundig onderhoud en reparaties
- Professioneel en Persoonlijk Advies

Dealer van:

Vandaag starten wij in samenwerking met 
de Stichting JIBB (Jeugd In Beweging Bren-
gen) een project om onze jeugd meer bij de 
Fiets4Daagse te betrekken. Basisschoolleerlin-
gen die mee willen doen, fietsen deze dag in 
kleine groepjes onder begeleiding de volledige 
30 km-route mee, terwijl er onderweg nog een 
aantal speciaal voor hen bedoelde activitei-
ten ontwikkeld zijn, met als hoogtepunt een 
mountainbike-klimtocht naar “Het dak van 
Brabant”.
De routes voeren op deze dag door de bos-en 
heide gebieden rondom Heeze en Leende en 
brengen u langs een tweetal prachtige kaste-
len. Wellicht gaat u één van deze kastelen na 
de Fiets4Daagse nog eens bezoeken.
We vertrekken vanaf Stiphout via de Automo-
tive Campus richting Mierlo. Hier zien we de H. 
Luciakerk. De oorspronkelijke kerk dateerde 
uit 1496. Binnenin de huidige toren zijn nog 
overblijfselen van de oorspronkelijke gotische 
toren te vinden. 
Vanuit Mierlo rijden we de Strabrechtse Heide 
op, een uitgestrekt heidelandschap van 1500 
ha met prachtige vergezichten. Hier kun je de 
schaapsherder met zijn kudde tegenkomen. 
De kudde is van Stichting Het Kempens heide-
schaap.  Nabij de Schaapskooi splitst de route 
en gaan de 45 en 60 km-routes over een nieuw 
aangelegd fietspad door de Hubertusbossen 
richting Kasteel Heeze. Achter dit kasteel ligt 
een ouder gebouw, dat een overblijfsel is van 
het oude kasteel Eymerick, uit de 15e eeuw 

en deels uit de 16e, maar vermoedelijk op ou-
dere resten gebaseerd. Het is een rechthoe-
kig, gedeeltelijk onderkelderd zaalgebouw. Dit 
kasteel is gerestaureerd in 1912. Oorspronke-
lijk zou hier het eigenlijke 17e-eeuwse kasteel 
worden gebouwd, maar dit is nimmer voltooid. 
Het huidige kasteel is een statig, aan drie zij-
den omgracht gebouw uit 1660-1665. Het is 
ontworpen door Pieter Post, en eigenlijk be-
doeld als voorgebouw van het eigenlijke kas-
teel. Het complex omvat tevens diverse bijge-
bouwen uit 1735. Ook is er een merkwaardig 
duifhuis. Dit is een duiventoren die, buiten het 
kasteel, op het landgoed staat.
Na de controle gaat de 60km-route naar het 
buurtschap Leenderstrijp, een langgerekte 
verzameling boerderijen met een driehoekig 
plein, het ‘Kaetsveld’, als middelpunt. Hierop 
stond een ruim 200 jaar oude lindeboom. De 
laatste boom heette de Spokenboom, helaas 
gerooid in 2006. Samen met de 45 km fiet-
sen we door natuurgebied De Groote Heide. 
Rond 1900 strekte De Groote Heide zich als 
één enorm en ononderbroken heidegebied uit 
van de zuidelijke stadsrand van Eindhoven tot 
over de Belgische grens, een afstand van wel 
20 kilometer! Sindsdien zijn grote delen ont-
gonnen en vervangen door bos, weiden, akkers 
en bebouwing.  De laatste stop is bij kasteel 
Geldrop. Sinds de heren van Geldrop het kas-
teel in de 14de eeuw hebben opgetrokken in 
een moerassig gebied langs de Kleine Dommel, 
is het vaak verwoest, herbouwd en verbouwd. 
Na 1870 is er echter weinig veranderd. De tui-
nen en bijgebouwen dateren rond deze tijd, 
evenals het interieur. Ook dit kasteel kunt u 
bezoeken. Langs het Eindhovens Kanaal komen 
we bij Brandevoort, misschien wel de meest 
succesvolle nieuwbouwwijk van Nederland.
En dan natuurlijk naar het terras van het Het 
Aambeeld, voor een welverdiend drankje!
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Slijterij
Luc’s Wines & Drinks

Mierloseweg 14 Helmond
www.lucswinesendrinks.nl
info@lucswinesendrinks.nl

0492-264656Slijterij
Luc’s Wines & Drinks

Mierloseweg 14 Helmond
www.lucswinesendrinks.nl
info@lucswinesendrinks.nl

0492-264656
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- Uitstekende Service

- Groot aanbod merkfietsen
- Gratis haal- en brengservice

- Vakkundig onderhoud en reparaties
- Professioneel en Persoonlijk Advies

Een klasse apart!
- Uitstekende Service
- Groot aanbod merkfi etsen
- Gratis haal- en brengservice
- Vakkundig onderhoud en reparaties
- Professioneel en Persoonlijk Advies

Dealer van:
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De derde dag laat u wellicht onbekende stuk-
jes Eindhoven zien en brengt de 45 en 60 km-
fietsers naar Waalre en Riethoven. We vertrek-
ken via Gerwen naar het Nuenens Broek, een 
gebied waar Van Gogh nog heeft rondgewan-
deld. Sommige stukjes landschap herinneren 
nog aan die tijd. In Eindhoven Noord komen 
we langs Woonpark Eckartdal, waar ruim 300 
mensen met een (verstandelijke) handicap 
zelfstandig kunnen wonen.
Hierna fietsen we over het terrein van de TUE 
naar het beroemde Dommeltunneltje met de 
wandschildering gebaseerd op de Silly Walks 
van John Cleese. Aan de overkant van het 
spoor splitsen de routes en gaat de 30 km-
route via het “VillaPark” en langs het Dafmu-
seum naar het Eindhovens Kanaal. De controle 
voor de andere routes is in Café De Velosoof, 
gevestigd in de oude Gasfabriek van Eindho-
ven, een gelukt voorbeeld van het hergebruik 
van Industrieel Erfgoed. Via het vrijliggende 
snelfietspad langs de Dommel komen we bij 
de ingang van de High Tech Campus, waar we 
de stad verlaten en door het bos naar Waal-
re rijden. Op de  Markt in Waalre vinden we 
op korte afstand van elkaar twee kerken: de 
Oude  en de Grote Sint Willibrorduskerk. In de 

Oude bevindt zich sinds de bouw van de to-
ren in ca. 1470 een uurwerk, voorzien van een 
aandrijving met eindeloze ketting ( systeem 
Huijgens). Een slingervanger zorgt ervoor dat 

het uurwerk nauwkeurig op tijd loopt. Het uur-
werk zelf stamt zeer waarschijnlijk uit het jaar 
1360, en is mogelijk het oudste complete (met 
wijzerplaat en wijzers) nog werkende uurwerk 
ter wereld. Het is museaal opgesteld in een 
deels glazen kabinet. 
De 60 km-route  gaat vanaf hier langs de 
“Waalrese Volmolen”, een watermolen met 
een uitwendig scheprad. Een volmolen is een 
industriemolen die werd gebruikt om wol te 
‘vollen’. Vollen is een nabewerking van gewe-
ven wollen stof waardoor de kwaliteit sterk 
verbeterde. Deze wollen stof was een tussen-
product van de lakenindustrie. De bedoeling 
was om de weefselstructuur dichter en vas-
ter te maken (vervilten). Om dit te bereiken 
moest de stof urenlang, voor sommige kwali-
teiten zelfs dagenlang, gekneed worden.
De controle is in het rustige plaatsje Riethoven. 
Via Dommelen bereiken we het Oude Spoor-
baan tracé tussen Valkenswaard en Eindhoven. 
De spoorlijn is jaren geleden al opgeheven. 
Nu ligt er een geasfalteerd fietspad met LED-
verlichting , waarvan de lampjes na de avond-
spits langzaamaan worden gedimd. In Waalre 
is dan de samenkomst met de 45 km- route. Op 
weg naar Aalst komen we langs het door een 
aanslag in 2012 afgebrande Gemeentehuis, dat 
sinds vorig jaar geheel vernieuwd is.
Terug in Eindhoven passeren we het voorma-
lige vogelpark Animali en dan komen we in 
Gijzenrooi. Hier zien we een afwisselend land-
schap met kleinschalige akkerbouw en natte 
graslanden. De Gijzenrooische Zegge heeft als 
kern een moerasbos, er liggen ‘klotputten’ in 
en op ‘bolle’ akkers wordt op biologische wijze 
graan geteeld. In 1987 is het gehucht Riel aan-
gewezen als beschermd dorpsgezicht. 
Na de samenkomst met de 30 km-route is de 
laatste controle en rijden we langs recreatie-
gebied Enode in Nuenen terug naar Stiphout. 
Op het terras wacht een lekkere beloning. 
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Café
‘t Aambeeld
Uw adres voor:

Bruiloften; Recepties;
Koffietafels; Vergaderingen
en Personeelsfeesten.

Jos, Sjan en
Linda

van Dijk

Dorpstraat 38 • 5708 GJ Stiphout • Tel. 0492 - 537035 • Fax 0492 - 538830

info@robceelenbouw.nl
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Op de laatste dag van deze editie van onze 
Fiets4Daagse richten we ons naar het noor-
den en gaan de routes naar de Meijerij. We 
vertrekken richting Lieshout, waar sinds dit 
jaar de brouwerij met recht het predikaart 
Koninklijk voert. Door het open landschap 
fietsen we naar Mariahout, waar u eventueel 
een bezoekje aan de beroemde Lourdesgrot 
kunt brengen.  Op het fietspad langs de pro-
vinciale weg passeren we het voormalige Daf- 
testterrein , waarna de 30 km-route afbuigt 
naar het Vressels Bos, een jong productiebos 
met veel grove dennen. De 45 en 60 km-route 
gaan verder langs het oude cultuurlandschap 
van de Everse Akkers en na het oversteken 
van de A50 bereiken we het oude heidegebied 
Vlagheide. 

Op de Vlagheide werd tijdens de Tweede We-
reldoorlog door de geallieerden een vliegveld 
aangelegd in het kader van de Operatie Mar-
ket Garden. Na de bevrijding werd dit vlieg-
veld overbodig. Ook werd er op het terrein 
een grote vuilstortplaats aangelegd die in 
2004 werd gesloten. Hierdoor is op het terrein 
een tientallen meters hoge heuvel ontstaan 
die een oppervlakte bezit van 46 ha. 
Na de controle in het dorp Eerde komen we 
bij de Anthonius Molen. In deze molen is ook 
het Geronimo-museum gevestigd, een klein 
museum ter ere van de Amerikaanse bevrij-
ders.
De 45 km-route gaat vanaf hier langs het 
water met daarin een eendenkooi en de kin-
deren kunnen nog wat spelen op het Spitfire-

speelmonument.
De 60 km-route maakt na de splitsing een 
extra lus rondom Schijndel. We fietsen door 
het prachtige natuurgebied Wijboschbroek. 
Dit was vroeger een gebied met moerasbos-
sen. De bomen werden in de loop van de tijd 
gerooid en er kwamen akkers. Maar zoals de 
naam ook al zegt: het bleef een broek, een 
nat gebied. Aan het einde van de 19e eeuw 
gaven de boeren het op, werden er ophogin-
gen gemaakt en weer bomen aangeplant. Het 
begin van het Wijboschbroek zoals we het nu 
kennen…
De eerste aanplant waren populieren. Het 
hout werd gebruikt om er klompen van te 
maken . De flora van het Wijboschbroek is 
bijzonder door de bodem en de hoge water-
stand. In het voorjaar bloeien hier de Bos-
anemoon en de Slanke Sleutelbloem... Later 
in het jaar groeit hier ook de wilde hop. De 
hopteelt zorgde voor het floreren van tal van 
brouwerijen in Schijndel, zoals de  “Brouwerij 
van Sint-Servattumus”. Deze brouwerij is ver-
noemd naar de patroonheilige van Schijndel, 
Sint-Servatius. De brouwerij is te bezichtigen 
en een klein ommetje zeker waard. 
Langs Sint Oedenrode, dat in de volksmond 
“Rooi” heet, komen we via de oude land-
schappen van de Dommelbeemden in Nijnsel 
aan en samen met de 30 km-fietsers rijden we 
naar Son, waar de laatste controle van deze 
Fiets4Daagse plaatsvindt. 
Tijdens de laatste etappe steken we bij Stad 
van Gerwen het Wilhelminakanaal over en 
via Gerwen en de Stiphoutse bossen komen 
we bij het gezellig aangeklede terras van Het 
Aambeeld. 
Hier sluiten we met alle betrokkenen op een 
feestelijke wijze jaargang 2019 af van Fiets-
4Daagse De Peel Startplaats Stiphout. Tot vol-
gend jaar!
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“Uw bekende en vertrouwde adres
voor al uw schadeverzekeringen.”

 
STREEKWINKEL CROY 

Croylaan 8 Aarle-Rixtel 
 
 
 
 
 
 
                 
           DIVERSE SOORTEN LEKKERE  
                     APPELS  EN PEREN 
               UIT EIGEN BOOMGAARD 

                  
                 HEERLIJKE ASPERGES 
                         AARDBEIEN 
 
                  
           Cadeaumandjes met Croy producten 
            
 
               OPENINGSTIJDEN 
            Dinsdag          9.00u – 12.00  13.30 – 17.30 
            Vrijdag    9.00u – 12.00  13.30 – 17.30 
            Zaterdag 9.00u – 16.00   
              
             www.landgoedcroy.nl/streekwinkel     
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Een heerlijke Italiaanse/Mediterraanse 
lunch een borrel op ons verwarmde terras, 

Een hapje met de kinderen of een uitgebreid 
diner met familie, vrienden of uw

zakenrelatie. Wij heten u van harte welkom!

Dorpsstraat 17, Stiphout
0492-540733   info@dolceengusto.nl

www.dolceengusto.nl
woensdag tot en met zondag van

 12.00 tot 23.00 uur

Team Dolce & Gusto Ristorante 
wenst iedereen een fijne fiets 4-daagse toe.
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Van harte welkom op de eerste dag van de 
44 editie van Fiets4daagse de Peel, vanuit de 
startplaats Weert.
We gaan vandaag een mooie tocht maken en 
deze eerste dag gaan we via enkele omlig-
gende dorpen van de gemeente Weert naar 
het Belgische Kempenbroekland.
We starten in Weert en gaan via de buitenge-
bieden, langs de naturistencamping Paluda 
naar Tungelroy en daar passeren we (oud)
café de Tramhalte, waar de paardentram van 
Weert –Maaseik een stopplaats had. Over de 
grote verbindingsweg naar België slaan we 
achter de kerk in Stramproy (tot 1998 een 
zelfstandige gemeente en bestond uit 5 ge-
huchten) af naar het Rooi-jer buitengebied 
en fietsen dan over het industrieterrein het 
Belgische Molenbeersel binnen. Molenbeer-
sel heeft een historie vanaf 1299 als dorp 
Beersel en heeft van 1839 – 1843 bij Ne-
derland gehoord en is daarna weer Belgisch 
geworden. ( In 1869 werd er een Romeinse 
begraafplaats met 73 graven gevonden). Via 
een mooi fietspad in Molenbeersel gaan de 
30 km fietsers naar de controlepost in Nee-
ritter. De 45  en 60 km gaan naar Tongerlo 
( deelgemeente van Bree) . Hier werd we-
reldtennistopper Kim Clijsters geboren en is 
er een tennisinstituut van haar. (Zie stand-
beeld vlak bij de bekende brouwerij langs de 
route). Tongerlo  is in 1267 voor het eerst 
vernoemd en de naam is, evenals de ge-
meente Tongerlo (( bij Westerlo in de pro-
vincie Antwerpen )), afgeleid van TUNGRI 
(een Germaanse stam) en LO ( bos). Dat 
geeft aan dat Tongerlo een groene gemeente 
is en dat zal duidelijk worden als de 45 km 
rijders het dorp Tongerlo ,na de controlepost 
bij ’t Sjasse te hebben verlaten,  door het 
buitengebied, een prachtig bosgebied zul-
len doorkruisen en daarna een mooie tocht 
hebben naar de controlepost in Neeritter 
bij  forellenvijver Heioord. De 60 km fiet-
sers verlaten, na de controlepost, Tongerlo 
en gaan over het kanaal richting Opoete-

ren. Opoeteren is een deelgemeente van 
Maaseik  (de vermoedelijke geboorteplaats 
van de bekende kunstschilders gebrs. Jan 
en Hubert van Eyck en die stad is een be-
zichtiging meer dan waard, alleen vandaag 
helaas niet). Opoeteren is vooral bekend om 
zijn Sint-Dionysiuskerk met zijn 12de eeuwse 
doopvont en 13de eeuwse wijwatervat. Ook 
kasteel de Schans ( ± 1660) zeer noemens-
waard evenals de Volmolen  (±1751) op de 
grens van Opoeteren en Neeroeteren. Ook 
de Dorpermolen in het dorp zelf is de moeite 
waard. Opoeteren is van oorsprong voorna-
melijk een landbouwdorp. Als we dan bij de 
controlepost Bakkemieske zijn geweest en 
het kanaal weer hebben overgestoken en er 
een stuk langs hebben gefietst komen we bij 
de controlepost Heioord , waar we ook de 
30 en 45 km fietsers zullen treffen. Verlaten 
we de controlepost dan gaan we langs een 
monument uit WO I – den Draad- dat mensen 
moest verhinderen de grens over te steken.

Via het Rooi-jer buitengebied, maar nu het 
oostelijk deel , gaan we langs de St. Jansmo-
len, naar Tungelroy en dan uiteindelijk naar 
de eind- startlocatie bij Drakensteyn alwaar 
een gezellige nazit mogelijk is.

Weert • toeristische info • dinsdag 9 juli
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De 2e dag gaat u opnieuw naar België. U 
fietst in westelijke richting, steekt de rand-
weg over en komt op het fietspad langs het 
sportpark en het college. U gaat door het 
bungalowpark naar Altweerterheide en over 
het fietspad richting Bocholt. U fietst in het 
prachtige grenspark Kempenbroek. Langs 
landelijke wegen komt u via het gehucht de 
Kreyel in Bocholt. De Bocholtenaren worden  
ook wel ‘de torenkruiers’ genoemd. Deze 
naam hebben ze te danken aan het feit dat 
ze de toren van de St.-Laurentius kerk in 
1910 verplaatsten. Omdat de kerk te klein 
werd voor het aantal groeiende inwoners, 
verplaatste men de toren 9,4 m. Bocholt 
haalde  met deze unieke prestatie de we-
reldpers. De 30 km route vervolgt de weg 
over het jaagpad langs de Zuid-Willemsvaart 
naar controlepost De Stop van Lozen. Lozen 
is een dorp en een parochie in de Belgische 
gemeente Bocholt. Vermoedelijk is Lozen 
ontstaan in de 15e eeuw als een leemste-
kers gemeenschap. De moerassen waaruit 
de streek bestond zijn in de 19e eeuw gro-
tendeels drooggelegd. De lossing werd ver-
bonden met de Zuid-Willemsvaart, die in 
opdracht van koning Willem 1 werd gegra-
ven. De 45 en 60 km-route gaat over sluis 18 
van de Zuid-Willemsvaart en de Baileybrug 
over het kanaal  Bocholt-Herentals naar va-
kantiepark De Goolderheide waar we ook 
een controlepost ingericht hebben. Door de 
Goolderheide fietsen we naar Kaulille. Vanaf 
1300 is er sprake van de parochie Kaulille 
die rechtstreeks eigendom  was van de Graaf 
van Loon. In de 17de tot de 19de eeuw was 
Kaulille een centrum van de teuten. Dit wa-
ren rondreizende handelaars, die hun han-
delsgebied uitbreidden tot Noord-Holland, 
Duitsland en zelfs Denemarken. Elleteuten 
maakten stof, koperteuten betrokken hun 

waren onder meer in Denemarken, die ze ‘s 
zomers dan verkochten. Na hun trektochten 
hielden ze dan een groot feest in het Kei-
zershof, een teutenafspanning uit 1555. U 
fietst richting Overpelt. Sinds 1 januari valt 
Overpelt als deelgemeente onder de fusie-
gemeente Pelt. De gemeente telde in 2018 
15.478 inwoners. Geografisch gezien hoort 
het zanderige Overpelt tot de Kempen. Onze 
3e controlepost is bij de Wedelse Molen.  De 
geschiedenis van de molen zou volgens som-
mige bronnen teruggaan tot in de 8e eeuw. 
Het zou dan wellicht de oudste watermolen 
op de Dommel, en mogelijk zelfs de oudste 
watermolen in de hele Benelux, kunnen zijn 
maar dit kan niet bevestigd worden door ar-
cheologische vondsten. De Wedelse Molen 
is een onderslagmolen voor graan. De naam 
Wedel wijst op een waterige omgeving na 
een overstroming. In 1974 werd een taverne 
ingericht in de molen. Sinds 1980 wordt de 
molen weer gebruikt als omzetter van wa-
terkracht naar elektriciteit. Loop eens naar 
binnen  om de molen te bezichtigen! Dwars 
door Overpelt (Pelt) fietst u naar de brand-
toren waar een mooi fietspad begint door 
de bossen van rooie Pier. Bij de kettingbrug 
steekt u het kanaal van Bocholt- Herentals 
over en fietst u langs het kanaal naar Lozen. 
Vanaf de laatste controlepost fietst u langst 
de Zuid-Willemsvaart en via het IJzeren-
mangebied terug naar de start bij Wilhel-
mina 08 in Weert.

Weert • toeristische info • woensdag 10 juli
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Vandaag een mooie tocht naar het Brabantse 
land.
De 30 km gaat naar Maarheeze, de 45 km 
naar het rustieke Leenderstrijp, terwijl de 
60 km  Heezerenbosch aandoet. Hoewel de 
belangrijkste verkeersader van Nederland, 
de A2, dwars door het fietsgebied heenloopt, 
zult U op een paar kleine stukjes na volop 
kunnen genieten van de stilte en de prach-
tige, afwisselende natuur in dit gebied.
Na de oversteek van de Zuid-Willemsvaart 
passeert U in Oud Boshoven Kapel O.L.Vrouw 
van Bijstand in Nood, een karakteristiek wit-
gepleisterde kapel, oorspronkelijk gesticht 
in 1755 en in 1921 herbouwd.

Al snel verlaat U de bebouwde kom en ge-
niet U van het groene, stille buitengebied 
van Weert. Mocht even later op de Maar-
heezerhuttendijk die rust verstoord worden 
door geweerschoten, dan zijn er twee mo-
gelijke oorzaken: links van de weg bevindt 
zich het Dutch Military Training Field, terwijl 
aan de rechterkant een oefenterrein van het 
kleiduifschieten is. Kleiduifschieten is voort-
gekomen uit de jacht op hoenders, eenden, 
duiven. Bij deze Olympische sport probeert 
men met een hagelgeweer vliegende schijf-
jes te verbrijzelen. 
Bij de St. Gertrudiskerk in Maarheeze is de 
afsplitsing van de 45/60 km route. 
De 45/60 km route gaat naar het pittoreske 
Cranendonck. U passeert een reconstructie 
van Kasteel Cranendonck. Rond 1250 is dit 
kasteel gebouwd, vernoemd naar de natuur-
lijke omstandigheden ter plaatse: ‘kraan’ 

van kraanvogel en ‘donk’ van heuvel. Vanaf 
het midden van de zestiende eeuw tot het 
einde van het Ancien Régime heeft het kas-
teel toebehoord aan de Oranjes. In 1820 wer-
den de Oranjegoederen als kroondomein ver-
kocht en Cranendonck kwam in particuliere 
handen. Het kasteel werd door de Fransen 
vernield. De boerderij die nabij het kasteel 
stond, werd in 1899 afgebroken en vervan-
gen door een villa, het huidige kasteeltje.
Na een welverdiende rust in Soerendonk 
fietst U aansluitend door de prachtige om-
geving. Berkerputten, De Goorse Putten, 
Riesten zijn afwisselende natuurgebieden. 
Er zijn nog restanten van klotputten. Tijdens 
de Tweede Wereldoorlog werd uit de klot-
putten door de bevolking klot (halfvergane 
plantenrestanten) gebaggerd, dat na droging 
als brandstof gebruikt kon worden. 
Leenderstrijp, in de volksmond Strijp ge-
noemd is een schilderachtig dorp met nog 
een aantal langgevelboerderijen met een 
driehoekig plein, het ‘Kaetsveld’ als mid-
delpunt. Niet veel later passeert U een bij-
zondere molen, De Heimolen. Deze molen is 
op schaal herbouwd naar de standaardmolen 
van Leende, die als gevolg van een zware 
storm in 1940 verdwenen was. De molen is 
tussen 2003 en 2011 herbouwd door twee 
liefhebbers, geheel volgens oude technieken 
op een schaal van 2:3.
Na een mooi traject door het Leenderbos be-
reikt U Restaurant De Boschwachter in Hee-
zerenbosch, een prima plek om te pauzeren.
Vervolgens gaat het via Leende naar Maar-
heeze, landelijk fietsen afgewisseld met 
fraaie passages door verstilde bossen. Ook 
het Weerterbos, een bijna 1000 ha groot na-
tuurgebied, dat vooral bekend staat vanwege 
zijn zeer gevarieerde flora en fauna (reeën, 
buizerds, valken) is een prachtige plek om te 
fietsen. Na deze bosrijke passage ziet U in de 
verte de kerktoren van Weert, het kompas 
voor het eindpunt van deze tocht. Hopelijk 
heeft U genoten van deze dag.

Weert • toeristische info • donderdag 11 juli
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Onbeperk t  Gen ie ten  • U i tgebre ide  lunch 
en  menu ’s  • Barbecue  • Ca ter ing

• D iners  voor  geze lschappen  • Kof f ie ta fe ls 
• Bedr i j f sb i jeenkomsten  en  cursussen

• Feesten  en  par t i j en  • Bru i lo f ten

Op deze laatste dag van onze Fiets4Daagse 
nemen wij u mee voor een tocht door het 
Midden-Limburgse landschap. De routes van 
vandaag gaan dwars door een groot aantal 
zeer bijzondere natuurgebieden. Na de start 
fietsen we een aantal kilometer door vlak 
landbouwgebied. Als we over de A2 heen 
zijn gegaan komen we in de buurtschappen 
Kraan en Schoor. Wij wijzen u hier op het 
kleine Onze Lieve Vrouw van Lourdes-kerkje 
van Schoor. Een kerkje met een interessante 
geschiedenis, die teruggaat naar het jaar 
1900. Via de Liskesweg komen wij bij het 
kanaal Wessem-Nederweert. Het verbindt 
de Maas bij Wessem met de Zuid-Willems-
vaart bij Nederweert, is 17 km lang en is in 
1929 in gebruik genomen. Het uitgegraven 
zand van dit kanaal werd in de dichtstbij-
zijnde vennen en kuilen gebruikt om deze 
te dempen. Hierdoor gingen veel “Peelven-
nen” als natuurgebied verloren. Zo ook de 
“Schoorkuilen”. Door Rijkswaterstaat en 
Het Limburgs Landschap is hier echter een 
gebied van 40 ha groot gereconstrueerd en 
zijn de oude vennen weer uitgegraven en 
als natuurgebied hersteld. Als we het kanaal 
zijn overgestoken en meteen rechtsaf gaan, 
kunnen we aan de linkerkant af en toe tus-
sen de begroeiing door, de Schoorkuilen zien 
liggen. Ze maken nu deel uit van een keten 
van Peelvennen, waartoe ook Sarsven en de 
Banen behoren. 
Via de Houtsberg fietsen we richting Leve-
roy, waar de 30 km-route zich afsplitst van 
de andere routes. Deze routes rijden richting 
Baexem waar de 1e controlepost is gelegen.
Hierna fietst de 45 km-route door het Exa-
tenbosch. Exaten is de naam van een 141 
ha groot landgoed, alsook de naam van een 
kasteel op dit landgoed. Eerst in gebruik als 
klooster, jezuïeten en franciscanen, later als 
opleidingsschool van de rijkspolitie (ME) en 
sinds 1997 in gebruik als asielzoekerscen-
trum. Wij fietsen aan de achterzijde langs 
dit centrum.

De 60 km-route loopt via Horn door een 
uitgestrekt naaldbosgebied. Hier heet dit 
gebied de Beegderheide. Op het einde van 
de tocht door dit gebied komen we langs de 
Sint Lindertmolen (1790).  Hierna rijden we 
enkele kilometers rondom een groot water, 
De Lange Vlieter. Deze waterplas is ontstaan 
door grindwinning en wordt nu gebruikt als 
opslag voor drinkwater. Dit water vormt een 
belangrijke schakel in de Limburgse drinkwa-
tervoorziening.
Verder rijdend komen we door de Maasdor-
pen Heel en Wessem ( 2e controlepost) en 
het witte stadje Thorn. Via een uitgestrekt 
tuinbouwgebied rijden we naar onze 3e con-
trolepost in Ell, nadat de 3 routes zich weer 
hebben samengevoegd.

Het laatste gedeelte van onze route leidt 
ons door een aantal drassige natuurgebie-
den. Veel kleine vennen en vijvers geven 
aan dat het hier om een laaggelegen voch-
tig gebied gaat. Heijkersbroek, Leegbroek, 
de Krang, Moeselpeel en Kootspeel zijn de 
namen die hieraan verbonden zijn. Met een 
flinke “klim” over de houten fietsersbrug ko-
men we weer bij ons einddoel. We hopen, 
dat u genoten heeft van onze Fiets4Daagse 
en zien u graag terug bij de vierdaagse 
van 2020.
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P fotocamera’s

P accessoires

P videocamera’s

P studiobenodigheden

P drukwerk

P printers

P verrekijkers

P afdrukservice

P workshops

P fotolijsten
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MARKT 2  |  WEERT  |  0495 - 533 813
INFO@FOTOWEERT.NL  |  WWW.FOTOWEERT.NL

WWW.FACEBOOK.COM/FOTOWEERT

TOTAAL IN BEELD

Hèt adres in de regio Weert voor:

Eten drinken en genieten doe je bij:

De Brasser
Markt 5/ 6021 CD Budel/ www.debrasser.nl/0495-519393

De Oude Smidse
Café - Restaurant - Bed & Breakfast - Feesten

Stationstraat 26 • Baexem • T 0475-451628 
E info@deoudesmidsebaexem.nl •     /oudesmidse

www. o u d e sm i d s e . c om
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 Samen voor Veilig   Verkeer Nederland
Coöperatief verzekeren is risico’s afdekken met oog 

voor de wereld om ons heen. Het besef dat we 
een verschil kunnen maken, als we met elkaar 

de schouders eronder zetten.

Samen met lokale verzekeringsadviseurs streven we 
naar de beste dienstverlening voor uw 

particuliere schadeverzekeringen. Met de steun aan 
de Fiets4Daagse De Peel tonen wij onze betrokkenheid 

bij maatschappelijk belangrijke evenementen 
en bij Veilig Verkeer Nederland als goed doel.

Vijf lokale adviseurs zijn samen met Nh1816 betrokken 
bij de Fiets4Daagse. Met elkaar doen wij graag 

iets terug voor Veilig Verkeer Nederland. De organisatie 
helpt jong en oud om verantwoord deel te nemen 

aan het verkeer.

MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR DE 
LOKALE VERZEKERINGSADVISEURS
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Nh1816 Verzekeringen...

...zorgt voor uw kostbare bezit. Informeer 
bij uw lokale verzekeringsadviseur naar 
onze fietsverzekering. 

WIJ WENSEN U ONTSPANNEN EN 
VEILIGE KILOMETERS TOE TIJDENS 
DE FIETS4DAAGSE DE PEEL.

HOOFDSPONSOR

Nh1816.nl

          


