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Beste fietsliefhebber,

Wat was het stil in coronatijd en wat fijn dat 
nu eigenlijk alles weer mag. Het voelt nu 
als wakker worden op een mooie lentedag 
waarvoor je allerlei nieuwe plannen hebt. En 
dat hebben wij ook als organisatie van Fiets-
4Daagse De Peel. Allereerst wil ik iedereen 
nog bedanken voor de vele reacties die wij 
mochten ontvangen voor het begrip dat de 
fiets4daagse 2 jaren op rij niet kon plaats-
vinden. Deze annuleringen waren voor het 
bestuur niet gemakkelijk maar wel goed over-
wogen. Het was kortweg maatschappelijk 
niet verantwoord. Op dit moment is iedereen 
wel zo’n beetje corona-moe dus laten we het 
hier maar bij. Op naar een mooie zomer met 
een fijne Fiets4daagse De Peel.
Door het bestuur is afgelopen jaren meerdere 
keren on-line vergaderd over lopende zaken. 
Vanaf medio februari van dit jaar zijn we 
weer fysiek aan het overleggen en organise-
ren. We moeten wel een paar stapjes extra 
zetten om alles op tijd klaar te hebben, maar 
geen zorgen dat gaat lukken. Waar we heel 
blij mee zijn is het begrip van onze hoofd-
sponsor Nh1816 in coronatijd. Ons sponsor-
contract zou in 2020 eindigen maar fijn dat 
deze einddatum naar 2022 is verschoven. 
Naast hun ruime sponsoring aan onze orga-

nisatie, doneren zij zoals voorgaande jaren 
opnieuw in alle startplaatsen een door ons 
aangegeven Goed Doel. Dat vinden wij dus: 
Héél Maatschappelijk Verantwoord en dat is 
waar zij voor staan. We gaan uiteraard wel 
op zoek gaan naar een nieuwe hoofdsponsor. 
Alle suggesties hierbij, ook van jullie zijn ui-
teraard van harte welkom. 
Nieuw zijn ook de startlocaties in Deurne 
en Stiphout. We hopen dat het Centrum van 
Deurne en de atletiekbanen van HAC in Stip-
hout evengoed gaan bevallen als respectieve-
lijk: “Zalen Van Bussel” en “Zaal ’t Aambeeld”. 
Er is in beide startplaatsen hard gewerkt om 
het er even goed en gezellig te maken. Want 
kwaliteit staat bij ons voorop. Bij die kwaliteit 
hoort ook de stapsgewijze introductie van de 
digitale wereld bij onze Fiets4Daagse. Ieder-
een ervaart dat deze ontwikkeling erg hard 
gaat. Wie koopt of betaalt er vandaag de dag 
niet regelmatig on-line, gewoon in de super-
markt en op een terras. Wij willen en kunnen 
natuurlijk niet achterblijven met deze service 
van betaling. Naast het on-line inschrijven 
vanaf 1 Mei j.l. hebben we nu ook het betalen 
met je pinpas aan de kassa vanaf heden mo-
gelijk gemaakt. Nog een facet in de digitale 
wereld is de nieuwsbrief die we al vier jaar 
uitbrengen. Ook daar kunnen jullie op blijven 
rekenen. Voor alle nieuwtjes en wetenswaar-
digheden brengen we ook de komende jaren 
een 4-tal nieuwsbrieven uit.  

Na de roerige periode die we door corona heb-
ben gehad, zetten wij als bestuur met al onze 
vrijwilligers weer vol in op een mooie fiets-
4daagse. U staat aan de start en doet weer 
mee met dit mooie evenement en daar zijn wij 
erg trots op. Dank voor de deelname en geniet 
weer met volle teugen van deze dagen.

Paul van Sambeeck,
voorzitter
Stichting Fiets4Daagse De Peel.
 

Voorwoord

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

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 - 18 70 85 32  / Bus: 06-18 71 15 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
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Algemene informatie

Startplaatsen
Deurne:  cultuurcentrum Martien van Doorne, Martinetplein 1
Meijel:  Zalencentrum d’n Binger, Alexanderplein 2
Stiphout: HAC (Helmondse Atletiek Club), Molenven 3                         
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
Bij startplaats Meijel, Stiphout en Weert kunt u gratis parkeren. In Deurne zijn aan de rand van 
het centrum ruim voldoende gratis parkeerplaatsen.

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 2022 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 29 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 45e editie van Fiets4Daagse De
Peel (2022) 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.
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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:  Klok en Peelmuseum in Asten en Cornhole club 
Meijel:  een fotoquiz voor de 30 km deelnemers
 een routequiz voor de 45 en 60 km deelnemers
Stiphout:  een routequiz 30km/45km/60km deelnemers
 Edah Museum, Kunstgalerij Nederwetten, 
 Pruikenmuseum St. Oedenrode.      
Weert: donderdag 28 juli verrassing onderweg 

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!Stationsstraat 17, Deurne Centrum | 0493 314 758 | www.lekkeretenindeurne.nl

LUNCH ÉN DINER
OOK PANNENKOEKEN

/eeterij /eeterijdeurne/eeterij /eeterijdeurne

Welkom bij Restaurant De Eeterij in het centrum van Deurne. 
In dit knusse restaurant, wat toegankelijk is voor jong en 
oud, willen wij u graag kennis laten maken met de échte 
Brabantse gastvrijheid!

Openingstijden (keuken)
Woensdag t/m zaterdag van 11.00 tot 21.00 uur. Zondag van 12.00 tot 21.00 uur.
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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

KNP+nr = fietsknooppunt
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 29 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?
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De organisatie verwelkomt u bij de 45ste 
editie van de Fiets4Daagse De Peel. Na 2 
jaar van “stilte” kunnen we vanuit ons hart 
zeggen dat we blij zijn u weer te zien. We 
staan als vanouds weer garant voor veel 
fietsplezier met prachtige routes die voor 
u zijn uitgezet door mooie natuur en ver-
rassende landschappen met daarnaast bij-
zondere bezienswaardigheden die u de ko-
mende 4 dagen onderweg gaat zien.

Vanaf onze nieuwe startlocatie Cultuurcen-
trum Martien van Doorne fietsen we richting 
het zuiden en zien we aan de linkerzijde 
Museum De Wieger. Met verrassende expo-
sities is dit zeker een bezoekje waard. Ver-
derop bereiken we via het mooi glooiende 
landschap de Liesselse Bossen. Deze naald-
bossen zijn aangelegd op oude heidevelden 
voor de productie van mijnhout dat gebruikt 
werd in de kolenmijnen in Limburg.

Al spoedig komen we in Ommel aan. De 
naam Ommel is afgeleid van “Omme Loo” 
wat rondom bos betekent. Ommel wordt al 
rond 1400 vernoemd als bedevaartsoord. 
Tot op de dag van vandaag komen in mei 
nog tienduizenden bedevaartgangers naar 
de Onze Lieve Vrouwe kerk voor een bede-
vaart. Kort daarna zien we aan de rechter-
zijde vakantiepark Prinsenmeer. Het recre-
atieoord is ontstaan uit een zandafgraving 
waarvan het zand in de vroege jaren 60 ge-
bruikt is voor de aanleg van de A67.

In Asten aangekomen buigen we rechtsaf 
richting het Museum Klok & Peel. Het muse-
um herbergt de grootste collectie luidklok-
ken en beiaarden ter wereld. Via thema’s 
zoals “van signaal tot muziek” kunt u het 
gieten van de klok vanaf de oorsprong tot 

en met het stemmen en het luiden volgen. 
Er zijn klokken en bellen uit andere cultu-
ren te zien en zien we in het hart van het 
museum het indrukwekkend astronomisch 
kunstuurwerk. Daarnaast is er dit jaar de 
expositie “De Peel, een Mysterie” te zien. 
In de klankentuin komen de twee collecties 
bij elkaar. De planten met muziek in hun 
namen, groeien naast het pad in de vorm 
van een G sleutel. Dit gedeelte begon in 
1973 met de oprichting van een natuurstu-
diecentrum door Jan Vriends (1901-1992), 
een bioloog die de bevolking wilde stimule-
ren tot het natuurbesef in de lokale natuur.

Kort hierna splitsen de 45- en 60 km zich af 
en fietsen ze richting Someren waarbij de 
60 km door het prachtige natuurgebied Het 
Keelven komt. Nadat ze door het Peeldorp 
Asten-Heusden zijn gekomen (in plaatselijk 
dialect Heuze genoemd), voegen zij zich in 
Asten weer bij de 30 km en vervolgen we 
samen de weg richting Liessel. Net voor 
Liessel zien we op de Leenselseweg het oor-
logsmonument dat op de plek staat waar de 
geallieerden tijdens de bevrijding in sep-
tember 1944 als eerste bevrijders met hun 
tanks het dorp binnen reden.

Via door de velden slingerende landwegge-
tjes bereiken we de Deurnese wijk Zeilberg. 
Dit was tot begin jaren 70 een zelfstandig 
dorp. Al gauw komen we weer terug in het 
centrum van Deurne en bereiken daarmee 
het eindpunt van de eerste dag.

Deurne • toeristische info • dinsdag 26 juli

ook wij dragen de Fiets4Daagse een warm hart toe
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Na de start van de tweede dag komen we via 
de Stationsstraat al gauw aan in de wijk St. 
Jozefparochie, de eerste nieuwbouwwijk van 
de vroege twintiger jaren van de vorige eeuw 
toen deze wijk (in Deurne zegt men “De Hei”) 
in ontwikkeling was.
We laten Deurne achter ons en fietsen door 
de velden en akkers richting de korenmolen 
Johanna-Elisabeth.

De molen vierde in 2019 zijn 175 jarig bestaan 
en is hiermee de oudste molen van de gemeen-
te Deurne. Op 8 april van dit jaar is hier ook 
het Wereldrecord Windmolen draaien gehou-
den, de molen is vandaag te bezichtigen. Na-
dat we de doorgaande weg zijn overgestoken 
komen we in het gehucht Belgeren. De naam 
is een verbastering van belegeren, een afge-
leide uit de tijd van de Spaanse overheersing 
die hier hun kampement opsloegen.

Verderop splitst de 30 km zich van ons af en 
vervolgen zij hun weg via de Helmondse wijk 
Brouwhuis,  tot de jaren 80 een zelfstandig 
dorp, richting Rijpelberg. De 45- en 60 km 
passeert onderweg naar Lierop de Zuid-Wil-
lemsvaart die in opdracht van Koning Willem 
1 vanaf 1822 door meer dan 7000 arbeiders is 
uitgegraven.

In Lierop komen we langs de Heilige Naam Je-
zuskerk, deze statige kerk is in 1892 gebouwd 
naar een ontwerp van de in Roermond wonende 
van oorsprong Duitse architect Carl Weber. Hij 
is van origine van dezelfde architectenschool 

als Pierre Cuypers. Laatstgenoemde is vooral 
bekend van de vele neogotische kerken en ge-
bouwen in ons land, bijvoorbeeld het Centraal 
Station van Amsterdam. Deze kerk laat onder-
meer zien dat de bouwstijlideeën van beiden 
uiteindelijk verschilden. De koepelstijl is daar 
een groot voorbeeld van.
Via de Lieropse- en Herselse Heide, zien we in 
verte de TV-toren in Mierlo aan de horizon op-
doemen. Met zijn 153,5 meter hoogte is deze 
in 1957 gebouwde betonnen mastodont in de 
verre omgeving te zien. De toren verzorgt de 
doorzendfunctie van TV signalen en diverse ra-
diozenders.
In Mierlo splitst nabij de controlepost de 60 
km zich af en zij gaan richting Nuenen en Stip-
hout. Nadat ze langs Kasteel Croy zijn gefietst 
sluiten zij nabij de wijk Suytkade weer aan. 
Deze nieuwe wijk is gesitueerd op het voor-
malig industrieterrein van begin vorige eeuw. 
Pakhuizen direct gelegen aan het kanaal wa-
ren toen de uitvalsbasis voor veel goederen. 
De schepen zorgden via het kanaal voor het 
makkelijkste goederenvervoer. Nabij de spoor-
brug is nog de oude scheepslaadkraan te zien, 
die is mede door leerlingen van het ROC-ter 
AA gerestaureerd en in ere hersteld is. De wijk 
Suytkade bestaat vooral uit statige apparte-
mentengebouwen die aan de huidige energie-
eisen voldoen.
Verderop sluit de 30 km weer aan en rijden we 
verder naast het in 1987 gegraven “nieuwe” 
kanaalgedeelte. Na deze overgestoken te zijn, 
komen we na de wijk Rijpelberg bij palingkwe-
kerij Rijpelaal.
Inmiddels flink op weg richting eindstreep 
van vandaag komen we via een mooi in bos-
rijk gebied gelegen fietspad bij het voormalig 
Hippisch Centrum, tegenwoordig Green Valley 
Estate geheten. Na Strijpen zien we verderop 
Deurne liggen en zit de 2de dag er alweer op.
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     Rob 
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Vandaag gaan we richting het noorden en 
nadat we Deurne achter ons hebben gelaten 
splitst de 30 km zich vandaag voor de eerste 
keer af. Zij gaan via de Walsbergseweg richting 
het dorp Milheeze. In het dialect wordt Mil-
lus als naam gebruikt. Het peeldorp kent zijn 
eerste vermelding in 1334, heeze is afgeleid 
van de betekenis “een voorde of doorwaad-
bare plaats”. De herkomst van het voorvoegsel 
“mil” is niet bekend.
Spoedig daarna sluit de 30 km net voor Bakel 
weer aan. Even na Bakel gaan we richting de 
voormalige zandafgravingen “de Bakelse Plas-
sen” en “de Zuth” waar enige jaren geleden 
een 27 holes golfbaan is aangelegd. Tegen-
woordig worden daar onder andere nationale- 
en internationale golftoernooien gehouden. 
Ook is hier de mogelijkheid om aan de water-
plas te recreëren.
Op het einde van de Hutten draaien we linksaf 
het parallel liggend fietspad op, naast de door-
gaande weg door het bosgebied De Stippel-
berg wat eigendom van Natuurmonumenten 
is. Al gauw komen we aan in het peelontgin-
ningsdorp De Rips waar de 30 en 45 km zich 
afsplitst. Zij komen op hun beurt langs de Ma-
riakapel van Liefde, naast de aan de Midden-
peelweg gelegen woning “Den Dorscherstee”. 
De kapel is gebouwd en ingewijd in 1994 naar 
aanleiding van de bijna-dood ervaring van de 
bewoonster in 1990.
De 60 km vervolgt hun weg richting het prach-
tige natuurgebied Grote Slink-Bunthorst dat 
vanaf 1903 in bezit kwam van de gebroeders 
Adam en Jan-Berent Roelvink, directeuren van 
de Twentsche Bank in Amsterdam. Ze kochten 
in fasen 1050 hectare heidegrond van de ge-
meenten Oploo, Bakel en Gemert. Het ging 
om geheel verlaten droge en natte heide in 
de grote Peelvlakte, spaarzaam doorsneden 
door zandwegen. Zij stichtten een landgoed 
en bouwden villa “Groote Slink”.
Verderop komen we via slingerende weggetjes 
door het dorp Oploo, dat tot 1821 een zelf-

standige gemeente was. Nadien fuseerde het 
met de gemeente Sint Anthonis om nu tot de 
supergemeente Land van Cuijk te behoren. 
Kort daarna bereiken we opnieuw een ontgin-
ningsdorp, ditmaal Westerbeek. Het krijgt tus-
sen 1890 en 1924 vorm als dorp na veelvuldige 
grenstwisten tussen omliggende dorpen. In 
de volksmond wordt het dorp nog altijd “D’n 
Twist” genoemd.
Na het natuurgebied Zwartwater en de Bal-
lonzuilbossen bereiken we samen met de 45 
km het Limburgse dorp Merselo. Daar komen 
we langs de beltmolen “Nooit Gedacht”. Het 
is een ronde bakstenen korenmolen uit 1867 
waar het gehele jaar door diverse activiteiten 
worden georganiseerd.
Via het gehucht Haag passeren we de provin-
ciegrens en het defensiekanaal dat onderdeel 
uitmaakte van de Peel-Raamstelling . Op ver-
schillende plaatsen zijn de kazematten nog 
terug te zien in het akkerlandschap. Nadat de 
30 km weer is aangesloten gaan we weer terug 
richting Deurne waar we na de wijk Walsberg 
langs het Klein Kasteel komen. 

Het Klein Kasteel is een in de 14e eeuw ge-
bouwd woonkasteel, gebouwd door Willem van 
Doerne en werd met zekerheid tussen 1380 en 
1490 bewoond door zijn zoon Gevaert. Veel la-
ter, in 1948, werd het verkocht aan de beken-
de dokter/schilder Hendrik Wiegersma. Schuin 
tegenover het Klein Kasteel zien we de ruïne 
van het in september 1944 verwoeste Groot 
Kasteel. Verder doorfietsend zien we de Markt 
en bereiken daarmee alweer het eindpunt. 
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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 
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Alweer de laatste fietsdag en we gaan van-
daag nog eens extra genieten van een mooie 
tocht. Nadat we langs de kerk van Deurne zijn 
gefietst, draaien we de Molenlaan in richting 
Holtens Molen. De naam is ontleend aan Louis 
Holten die de molen in 1890 bouwde. De mo-
len is uniek in zijn soort door de driedelige 
functie die het heeft. In 1890 werd als ko-
renmolen gestart en na 3 jaar werd er uitge-
breid met een zaagfunctie in het bijgebouw. 
In 1909 werd de derde functie toegevoegd, 
namelijk een olieslagerij. 

Na Deurne 
gaan we via 
Nastreek 
richting de 
Voorpeel-
weg, waar 
de “Voor-
peel” ligt. 
Hier mocht 
men om-
streeks 1900 
gratis turf steken. Nadat we het spoor 
oversteken zien we aan de rechterkant 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 
en op wiens naam het meest gelezen Neder-
landse boek staat: “Beekman en Beekman”.

Direct daarna komen we door Griendtsveen 
dat vernoemt is naar Jan van de Griendt, 
stichter van het dorp. Hij begon in 1853 sa-
men met zijn broer met het vervenen van het 
omliggende gebied dat hij had aangekocht. 
Verderop bereiken we Helenaveen dat op 
haar beurt vernoemd is naar Helena Panis, de 
vrouw van Jan van de Griendt.

De 45 en de 60 km splitsen zich af om res-
pectievelijk via Neerkant en Nationaal Park 
De Groote Peel hun route te vervolgen. De 

Groote Peel bestaat grotendeels uit hoogveen 
en is een van de laatste gebieden dat onbe-
bouwd blijft. De Groote Peel biedt een afwis-
selend landschap van ontoegankelijk veen-
moeras, meren, open heidegebieden, vlaktes 
en zandruggen met paarse heide. Het huidige 
landschap van de Groote Peel is ontstaan door 
het afgraven van veen. Door deze ontgraving 
zijn op sommige plaatsen grote meren ont-
staan in het drassige landschap. Rond het 
midden van de 20e eeuw werden er ruggen 
van bomen geplant. De vochtige en rustige 
natuur maakt het gebied aantrekkelijk voor 
vogels. De Groote Peel is een van de rijkste 
vogelgebieden van West-Europa. Het gebied 
heeft een bijzondere vegetatie die bestaat 
uit vele zeldzame soorten.

Nabij de Koeweideweg komen alle afstan-
den weer samen. Deze weg heette begin 20e 
eeuw de Siberiëweg en dankte haar naam aan 
de enorme kale ruw begroeide vlakte in de 
uitgestrekte omgeving.

Even verder bereiken we Liessel. De oudste 
vermelding van Liessel dateert uit 1340. Lies-
sel ontstond uit enkele middeleeuwse ge-
huchten zoals Loon. In het centrum zien we 
de Willibrorduskerk fier boven het dorp uit-
steken. De kerk, zwaar beschadigd in septem-
ber 1944, is destijds maar net gered van de 
sloophamer.

Via een prachtig gelegen fietspad door de 
uitgestrekte Liesselse bossen komen we langs 
een gedeelte dat de Galgenberg heet. Een 
zandverstuiving waar sinds jaren een motor-
crossbaan ligt maar zijn naam dankt aan……
inderdaad, de uitvoering van de aan de naam 
gerelateerde vonnissen in de late middeleeu-
wen tot in de 18e eeuw. Via de wijk St. Jozef-
parochie komen we aan het einde van deze 
45ste editie. 
U bent er volgend jaar weer?. ….Zeker 
wel!...Houdoe!
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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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Brasserie - Restaurant - Feest- en 
Vergaderzalen - Terras

Kempen Airport 
Luchthavenweg 16,  6021 PX Budel

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

Eten drinken en genieten doe je bij:

De Brasser
Markt 5/ 6021 CD Budel/ www.debrasser.nl/0495-519393
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“Peelgeluk voor jou en MeIJel”. Peelgeluk is 
een beleving voor iedereen. Het is een emo-
tie die je moet voelen; vrijwilligers en alle 
deelnemers samen. Genieten tijdens de Fiets-
4Daagse van de mooie peelnatuur, maar ook 
van die vriendelijke glimlach om na de fiets-
tocht samen op het terras te vertoeven. Vanuit 
startlocatie Gemeenschapshuis d’n Binger zijn 
weer gevarieerde routes uitgezet in bosrijke en 
unieke natuurgebieden rondom Meijel en Nati-
onaal Park de Groote Peel door TWC de Vélo. 
Verkeersregelaars zullen u daar waar mogelijk 
veilig de weg over laten steken. Meerdere con-
troleposten zijn in de routes opgenomen en 
ergens in de route zal een traktatie aangebo-
den worden. Een aantal bedrijven stellen hun 
bedrijf open om tijdens de route te bezichti-
gen. Bij de controlepost van de 30 km zullen 
er in drie categorieën voor de jeugd t/m 12 
jaar kinderspelen gehouden worden met prijs-
uitreiking tijdens de slotmanifestatie. Elke dag 
bij terugkomst is er sfeer en gezelligheid op de 
startlocatie met live entertainment. “Peelge-
luk voor jou en MeIJel” zal iedereen nog een 
lange tijd bijblijven.

Alle routes fietsen gezamenlijk over de Steen-
kampseweg en Krum en vervolgen hun route 
via rotonde De Stoep richting Heibloem. Net 
voor Heibloem splitst de 30 km zich af van de 

45 en 60 km. routes. De 30 km. fiets over het 
terrein van de Widdonckschool. Op de Asbroek 
fietsen we langs Will’s Ranch. Recreatie met 
paarden staat hier voorop. De St. Petrusmolen 
aan de Nijken is gebouwd in 1901 en het graan 
wordt hier nog op vrijwillige basis gemalen. 
Na buurtschap Strubben en via de kern van 
Heythuysen komen we bij de controlepost de 
Busjop in het Leudal, een zeer populair wan-
delgebied. Hier zullen alle routes weer samen 
komen. De 45 en 60 km fietst langs natuur-
gebiedje de Kleine Moost en via Caluna over 
de Neerpeelbeek. Deze beek werd omstreeks 
2010 volledig gekanaliseerd zodat ze weer 
over een grote lengte meandert door natuur-
gebieden Kruisvennen en Nederpeel-Grave. 
Via de Hollander en de rand van Leveroy ko-
men we bij de controlepost in Kelpen-Oler. Na 
de controlepost zullen de 45 en 60 km. routes 
zich splitsen. De 45 km. route fietst via fraaie 
buitenwegen richting Baexem. Even buiten Ba-
exem komen 45 en 60 km. weer samen. De 60 
km. route gaat via Grathem langs waterwinge-
bied “de Lange Vlieter” Hierna fietsen zij door 
de Beegderheide. Een natuurgebied met een 
grote afwisseling aan open heideterreinen en 
besloten bossen. Via Horn en Haelen komen 
de routes weer samen bij controlepost Boscafé 
de Busjop.  Alle routes fietsen gezamenlijk 
richting Roggel. Na camping de Leistert gaat 
de route door bosgebied de Waterbloem. Fiet-
send over Boerderijweg en de Witdonk komen 
we langs de Noordervaart, een vogel- en vis-
rijk gebied. Een prachtig stukje natuur waar 
velen dagelijks van genieten. Langs de forel-
lenvijvers en via Donkerveld komen we bij de 
eindcontrole in Gemeenschapshuis d’n Binger. 
Nadat de laatste stempel van de dag verkregen 
is bij de eindcontrole kun je op het terras na-
genieten van de route met de Brabantse muzi-
kant Gerard van Kol.

Meijel • toeristische info • dinsdag 26 juli
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Vandaag fietsen alle routes een groot stuk 
door de Mariapeel. Via de Vieruitersten en 
twee bruggetjes over het Kanaal van Deurne 
rijden we langs natuurgebiedjes Scherliet en 
Kwakvors. Laaggelegen graslandgebieden met 
enkele vogelplassen. De route loopt langs 
“in de 7e Hemel”. Hier kun je afstappen en 
een rondwandeling maken in de boomgaard 
en de Pluk- en Theetuin. Op de Koolweg in 
Helenaveen splitst de 30 km van de 45 en 60 
km. De 30 km fietst langs de Helenavaart. 
Oorspronkelijk bedoeld om turf af te voeren 
en ter ontwatering van het veengebied. 
Tegenwoordig, in alle jaartijden een prachtig 
stuk natuur. Via het schilderachtige dorpje 
Griendtsveen gaat het door het Leegveld 
richting controlepost Natuurpoort de Peel. Na 
de controlepost gaat de route door de Deurnese 
Peel over een nieuw aangelegd fietspad. 
Een prachtig, grotendeels toegankelijk 
natuurgebied. Hierna fietst de 30 km richting 
Neerkant waar alle routes weer samen komen 
op de Schansweg. De 45 en 60 km routes gaan 
via de Kerkkuilenweg dwars door de Mariapeel. 

Een paradijs voor natuurliefhebbers. Vroeger 
werd hier door de boeren turf gestoken. 
(gedroogd veen dat als brandstof werd 
gebruikt). In de Mariapeel, dat er thans 
grotendeels uitziet als een open heideveld 
met verspreide bosschages en meertjes, is een 

omvangrijk netwerk van wandel- en fietspaden 
uitgezet. Ook een aantal “wijken”(kanaaltjes) 
zijn in dit gebied opgeknapt. Na dit 
indrukwekkend natuurgebied komen we bij 
Herberg de Morgenstond in Griendtsveen. Een 
populaire pleisterplaats voor eenieder die 
zich graag vergaapt aan de schoonheid van 
dit karakteristieke peeldorp. Een uniek dorpje 
vanwege zijn historie, fraaie bomenlanen, 
kanaaltjes en prachtige statige huizen uit de 
negentiende eeuw. Na de controlepost gaat 
de 45 km route langs het spoor en fietsen de 
deelnemers door de buitengebieden tussen 
Deurne en Liessel, waar de 60 km weer aansluit. 
De 60 km fietst langs de Militaire Begraafplaats 
door natuurgebied de Paardekop waarin diverse 
fiets- en wandelroutes. Na de controlepost in 
Ysselsteyn gaat de route langs de Heidse Peel 
en via rustige wegen door Zeilberg. Hierna 
komen de 45 en 60 route weer samen. Via 
prachtige fietspaden door de Liesselse bossen 
komen we bij controlepost de Hoofdzaak in 
Liessel. Vanaf de controlepost fietst de 45 en 60 
km via de Hutten door de Dennendijkse Bossen 
in Asten. Een prachtig, jong bosgebied waar 
veel wandelaars en fietsers hun hart kunnen 
ophalen. Via de Kleine Heitrak wordt de route 
vervolgd richting Neerkant. Hoewel Neerkant 
een klein dorp is (circa 2000 inwoners) heeft 
het altijd een erg muzikale gemeenschap 
gehad. Fanfare en diverse blaaskapellen. In de 
jaren 60 van de vorige eeuw werd de eerste 
beatband van Neerkant opgericht, de Setters.  
De Amsterdamse folkgroep CCC-Inc (later Doe 
Maar) vestigde zich in 1969 in Neerkant waarna 
enkele jongeren starten met de folkgroep 
Down Side en daaruit ontstond in 1980 de 
Canyon Drive Band. In Neerkant komen alle 
routes op de Schansweg weer samen.  Via 
het centrum in Meijel gaat het richting 
startlocatie. Muziekband Sakkerdju zal op het 
terras de stemming erin brengen en de jeugd 
kan zich kunnen laten schminken.
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• INKT EN TONERS 
• PRINTERS 
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over sport. Sport verbindt en inspireert ons. Daarom 
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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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De Groote Peel staat vandaag centraal. 
Via de Eerenbeemd fietsen we door en 
langs de Neerkantse bossen, een ecologisch 
verbindingszone tussen de natuurgebieden 
Deurnese Peel/ Mariapeel en de Groote 
Peel, richting Heusden. Een kleine kern met 
ongeveer 2500 inwoners. Na de controlepost 
in Heusden splitsen de routes zich. De 30 
km fietst via de Korhoenweg langs en door 
prachtige natuur waar Golfbaan ’t Woold 
gevestigd is. Deze baan is aangelegd in 2011. 
Op de Kokmeeuwenweg gaan we linksaf via een 
nieuw in 2019 aangelegd fietspad dwars door 
de Groote Peel. Na Buitencentrum de Pelen 
komen alle routes weer samen in Ospeldijk. 
De 45 km fietst via Behelp een stukje langs 
de Zuid-Willemsvaart; vernoemd naar Koning 
Willem 1, een van de voortrekkers van het 
project tot uitbreiding van de belangrijkste 
vervoerswegen, indertijd de waterwegen. 
Via de Teunis Spekbaan en Kwart voor Twaalf 
wordt de route vervolgd door Someren-
Eind. Fietsend langs rustige wegen aan de 
rand van Someren-Heide komen de 45 en 60 
km routes weer samen. De 60 km fietst via 
het kassengebied in Asten en de kern van 
Someren richting Lierop. Via mooie natuur- 
en bosgebieden vervolgd de route zich over 
de Strabrechtse Heide en de Lieropse Heide. 
Ca. 1500 hectare groot en een van de grootste 
natuurgebieden van Noord-Brabant. De 
controlepost is bij Boscafé De Soete Inval dat 
deel uitmaakt van Natuurpoort Vennendal. 
Direct gelegen aan de rand van het recreatie- 
en natuurgebied De Heihorsten. Ideaal als 
vertrekpunt, uitvalsbasis of tussenstop als je 
de schitterende omgeving van De Heihorsten 
gaat ontdekken. Na de controlepost wordt 
de route vervolgd via Natuurgebied ’t 
Keelven, een fraai vennenlandschap. Een 
prachtig fietspad door bossen, vennen en 

heide, met daarop verschillende soorten 
grazers als paarden, koeien, schapen en 
Schotse hooglanders. In Someren-Heide 
fietsen de 45 en 60 km routes samen richting 
Nederweert langs een prachtige visvijver aan 
de Krommedijk. Via het buitengebied van 
Nederweert en over de Zuid-Willemsvaart 
komen we bij controlepost De Dorpsherberg 
in Ospel. Via de Ontginningsdijk komen alle 
routes weer samen op de Nieuwe Baan. 
Gezamenlijk fietsen alle routes dwars door de 
Groote Peel. Nationaal Park de Groote Peel is 
een natuurgebied van 1348 ha, op de grens 
van Noord-Brabant en Limburg. Een bijzonder 
natuurgebied en een van de vogelrijkste 
gebieden van West-Europa. Via de Vossenberg 
komen we bij Belfort de Vossenberg. Een 22 
meter hoge toren (2019). Als je boven op het 
platform aangekomen bent, kun je in alle 
rust genieten van fantastische vergezichten. 
Naast deze Belfort bevindt u zich op historisch 
terrein. Ruim 75 jaar geleden vochten op deze 
drassige grond soldaten voor de vrijheid van 
Nederland. Dit is nog goed te zien aan de zes 
bunkers naast de toren, ook wel kazematten 
genoemd die gezamenlijk de zogenaamde 
Peelraamstelling vormen.

Via de Peelweg en Simonshoek gaat het 
richting startlocatie. Vóór d’n Binger een 
groot kinderplein, met luchtkussen en 3 grote 
spellen o.a. dukatentikken en 4 op een rij. 
Frankie zal u muzikaal onthalen bij d’n Binger 
alwaar de dag afgesloten kan worden met een 
welverdiend drankje.
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Op de laatste dag van Fiets4Daagse De Peel 
2022 fietsen we door mooie natuurgebie-
den en gezellige kernen van de gemeente 
Peel en Maas. Via de Vieruitersten steken 
we middels twee bruggetjes het Kanaal van 
Deurne over, een zijkanaal van de Noorder-
vaart. Aanvankelijk bedoeld ter afwatering 
van het veengebied en voor transport van 
afgegraven turf uit de Peel. Nu een prach-
tig fiets – en wandelgebied. Over de Ont-
ginningsweg en langs de natuurgebiedjes 
Scherliet en Kwakvors fietsen we langs het 
Maria kapelke op de Kaumeshoek richting 
Beringe. Van hieruit gaat de route langs en 
door Panningen richting Helden Dorp naar de 
controlepost voor alle routes in Kerkeböske. 
Na de controlepost zal de 30 km zich afsplit-
sen van de 45 en 60 km. route. De 30 km 
fietst via het ’t Höltje over de Tuindersweg 
in Egchel; een groot kassengebied, van to-
matenteelt tot bloementeelt. Via de rustige 
wegen Groeze en Vreedepeelweg komen alle 
routes weer samen bij het Neers kanaaltje. 
De 45 en 60 km. vervolgen hun route door de 
Heldense bossen. Een fraai fietspad door een 
uitgestrekt bosgebied waar men vooral van 
de rust kan genieten. De Kesselse bossen, 
waar de 45 km route apart gaat van de 60 
km, vormen samen met de Heldense bossen 
en de Meeren een driehoek van aaneengeslo-
ten bosgebied in Helden, Baarlo en Kessel. 
De 45 km gaat via de Donk naar Kessel waar 
de 60 km weer aansluit. De 60 km fiets door 
de Meeren en verderop in de route loopt de 
Kwistbeek. De blauwe ader door het beekdal 
tussen Helden en de Maas. Na regelmatige 
wateroverlast wordt deze beek samen door 
inwoners, gemeente en waterschap aange-
pakt. De route gaat verder richting Baarlo. 
Een karakteristiek dorpje aan de Maas met 
meerdere kastelen. Vanaf de controlepost 

Café Centraal gaat het een stukje langs de 
Maas en de Stuw van Belfeld richting Kes-
sel waar de 45 en 60 km routes weer samen 
komen. Kessel, een romantisch dorp met 
een rijke historie. Monumentale hoeves en 
villa’s, gezellige terrasjes en een schitterend 
Maaspanorama met als blikvanger Kasteel 
de Keverberg; het modernste kasteel van 
Nederland met een eeuwenoud verleden.        

Langs de Maas gaat de route via Kessel-Eik 
richting Bovensbos, een onderdeel van na-
tuurgebied de Heldens bossen. Langs boer-
derijcamping Bovensbos gaat het richting 
controlepost De Belaeving. Hierna via de 
Gruise Epper, een mooi wandel en fietsge-
bied. Via de Melkweg en Haambergweg ko-
men alle routes weer samen bij het Neers ka-
naaltje. Een afwateringskanaaltje dat begint 
bij de Noordervaart in Meijel en uitmondt in 
de Maas in Neer. Via de Witdonk en langs de 
Noordervaart komen we bij startlocatie d’n 
Binger. Vier dagen meegefietst, een medaille 
ligt klaar. Ter afsluiting is er een sfeervolle 
slotmanifestatie met slagwerkgroep Beatz. 
Zorg dat je op tijd aanwezig bent! Hier zullen 
de prijsuitreikingen plaatsvinden van kinder-
spelen, fotoquiz en routequiz met als toetje 
een gratis loterij. Na deze slotmanifestatie 
kunt u nog gezellig na borrelen op het terras. 
Bedankt voor uw deelname en we nodigen u 
uit voor de 46e editie van 18 t/m 21 juli 2023.
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Snel energie besparen en  
zowel zomer als winter  
extra comfort in huis?
Isolatie van spouwmuren, daken en vloeren bespaart direct op uw gasverbruik en een airco is niet alleen 
koeling in de zomer, maar ook een milieuvriendelijke verwarming/warmtepomp in de winter.

Wij hebben uw isolatie én airco op voorraad en onze ervaren en gecertificeerde vakmensen staan voor u 
klaar! Verlaag uw energierekening, verhoog uw wooncomfort en maak snel een afspraak voor een gratis en 
vrijblijvende offerte aan huis.

Qubiqs BV - Schansweg 14a – 5758 RH – Neerkant – 085 22 22 010 – info@qubiqs.nl – www.qubiqs.nl

info@robceelenbouw.nl

info@robceelenbouw.nl

info@robceelenbouw.nl

info@robceelenbouw.nl
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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
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In deze ruimte kunt u uw dealerlogo plaatsen. Uw logo dient  
in zwart/wit te zijn, mag niet groter zijn dan het Loewe-logo  

en dient binnen de stippellijntjes geplaatst te worden.  
De stippellijntjes mogen echter niet mee afgedrukt worden:  

u moet ze verwijderen. Als u met meerdere Loewe-vakhandelaars 
adverteert, mogen geen logo‘s gebruikt worden én  

moet eenzelfde lettertype gehanteerd worden.

Loewe bild i. 
Uw persoonlijke 

streaming-tv.
Ervaar blockbusters en               

serie-highlights met een druk 
op de knop.

Kijk tv en video-on-demand, luister naar muziek, 

surf via internet of gebruik onlinediensten.                                                                                                                                

Een oled smart-tv zoals bild i, die uw persoonlijke streaming-

hoogtepunten behoudt. 

Snel en intuïtief. Eenvoudig en duidelijk.

Slimmere televisie - Loewe bild i.                                                                                                                                       

Made in Germany.

Er is reeds een Loewe bild i. oled vanaf 2.699 €.                                                                                                                                            

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

Zomer- winter- en all season banden
Inkoop en verkoop

Ook voor het 
complete onderhoud 
van uw Volkswagen!

Na de start vanaf onze nieuwe locatie rijden 
we door Stiphout in oostelijke richting. De eer-
ste fietsdag staat in het teken van het land-
schap in De Peel. 
We steken het oude kanaal over en fietsen 
langs het kapelletje van Binderen. Volgens 
de legende ontleent deze kapel zijn naam aan 
Maria van Brabant, die hier bijna in het moe-
ras verdronk. Na de passage van het nieuwe 
kanaal zetten we koers richting Bakel.

De voormalige gemeente Bakel en Milheeze 
stond bekend als een gemeente met ontzet-
tend véél gehuchten, mogelijk zelfs als de Bra-
bantse gemeente met de meeste gehuchten. 
De 30 km-route gaat via de gehuchten Schouw 
en Molenhof richting Deurne. Deze gehuchten 
bestonden voor een gedeelte uit een deel dat 
gemeente Deurne was, en voor een deel dat 
bij Bakel hoorde. Na 1818 kregen de doden 
van de Schouw en Molenhof hun lijkdienst in 
de  Bakelse kerk, maar moesten ze te Deurne 
begraven worden. ”In Bakel de klank, in Deur-
ne de stank”.
De andere twee 
routes gaan verder 
over Mathijseind 
naar de St. 
Willibrordusmolen 
in Bakel. De St. 
Willibrordusmolen 
is hier omstreeks 
1700 komen staan. 
Eerder stond een 
Windmolen bij de 
kerk. Maar deze 
werd door brand 
verwoest. Nu werd de plaats bij de kerk 
verlaten. De molen stond tot 1906 aan de 
overkant van de zandweg waar we op fietsen, 
de poeren zijn nog te zien zijn. Verplaatsing 

was nodig omdat de molen te laag was komen 
te staan. Na de controle fietsen we over de 
Nederheide. Dit was het laatste naoorlogse 
ontginningsproject van de gemeente Bakel en 
Milheeze, grotendeels gedaan met materiaal 
van het Engelse leger. Na het oversteken van 
de Provinciale weg komen we in het gebied 
Klef. Het hogere gedeelte van de Klef is een 
stuifzand gebied dat op de grens ligt van het 
veengebied. De Klef was een gebied waar 
voornamelijk de armste mensen van de ge-
meente woonden. 
De 45 km-route slaat nu vóór de visvijver af 
naar Deurne. De 60 km gaat verder over de 
Peeldijk, naar een gebied dat van oudsher be-
kend stond als Jodenpeel. Het gebied kreeg de 
naam Jodenpeel na drijfjachten begin 1730 op 
zwervers die veel overlast bezorgen in heel 
Peelland. Grote bendes van zwervers, moorde-
naars en brandstichters die rondtrokken om te 
bedelen, stelen en branden te stichten hiel-
den zich hier schuil in het bijna onbegaanbare 
gebied vol met diepe moerasputten en turf-
drijfvelden. Deze mensen werden zigeuners, 
Egyptenaren of Joden genoemd.
Voorbij het vliegveld fietsen we naar Merselo 
door de Ballonzuilsebossen. In deze bossen 
landde in 1871 één van de eerste luchtballon-
nen die door een aantal Fransen gebruikt werd 
om aan de omsingeling van Parijs door de Duit-
sers te ontsnappen. 
In Deurne komen de routes tezamen bij Beek-
man en Beekman, een toepasselijke naam voor 
een rit door de Peel. Langs het waterstaats-
kerkje nemen we de oude weg naar Helmond. 
We sluiten de route af via de Automotive Cam-
pus, waar hard gewerkt wordt aan de eerste 
volledig op zonne-energie rijdende gezinsauto: 
de Lightyear One. 

Een drankje hebben we dan wel verdiend!  
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Deze woensdag voert ons richting de grote 
fusiegemeente Meijerijstad. Beeldbepalend 
voor het landschap van de Meijerij waren de 
twee grote beken die richting Den Bosch stro-
men: De Dommel en De AA. 
We fietsen via Gerwen richting Nederwetten. 
De naam Nederwetten bevat het woord ‘wet-
ten’ dat ‘vochtig’ of ‘nat’ betekent. Vermoe-
delijk lag de oude kern van Nederwetten dicht 
bij de Dommel. En daar staat nu nog de Oude 
Toren te midden van een groepje boerderijen 
op enkele honderden meters ten westen van 
het huidige centrum van Nederwetten. 
Iets verder komen we langs de Hooydonkse 
watermolen. Deze was in het verleden eigen-
dom van het adellijke vrouwenklooster Priorij 
Hooydonk. Het klooster lag op het eiland van 
de watermolen. Er rest slechts een kelderge-
welf van het klooster (in gebruik als opslag-
plaats voor aardappelen).
Na Breughel steken we de Dommel over en 
rijden naar het levendige centrum van Son. 
De oorspronkelijke dorpskern van Son is sterk 
veranderd door de aanleg van de doorgaande 
weg, de “provinciale weg”. 
Net buiten de dorpskern zien we op 
huisnr. 7 het opschrift Henk’s Home. De naar 
hem genoemde straat is een eerbewijs aan 
burgemeester Hendrik Veeneman, die in de 
Tweede Wereldoorlog zijn verzet tegen de 
Duitsers met de dood moest bekopen.
Na de rotonde gaat de 30 km-route via de 
watermolen van Wolfswinkel weer over de 

Dommel. Watermolen Wolfswinkel maakte in 
de 14e eeuw deel uit van Landgoed Wolfswin-
kel, dat naast de molen verder bestond uit een 
slotje en twee boerderijen. In de jaren ’40 van 
de vorige eeuw is de molen gesloopt. Er rest 
alleen nog het molenaarshuis ter herinnering.
De 45 en 60 km-routes gaan na de controle ver-
der via de Sonniuswijk, genoemd naar Fran-
ciscus Sonnius, afkomstig uit Son en de eerste 
bisschop van ’s Hertogenbosch.
Door park Henkenshaghe rijden we hierna 
Sint Oedenrode binnen. Henkenshaghe zelf 
is een kasteelachtig gebouw. Oorspronkelijk 
was het een van de vele slotjes die in deze 
streek voorkwamen, een versterkt herenhuis 
of edelmanswoning zonder militaire functie. In 
1850 werd het kasteeltje sterk verbouwd, nu 
kreeg het zijn kasteelachtige uiterlijk omdat 
er hoektorens, stallen en dienstwoningen wer-
den gebouwd.
Volgens de overlevering dankt Sint-Oedenrode 
(in de volksmond Rooi) genoemd zijn naam 
aan de heilige Oda. Zij maakte rond het jaar 
700 een start met de ontginning van de heide. 
Deze werd Rode (gerooide plek) genoemd.
De 60 km-route voert verder naar Veghel. On-
derweg passeren we Domaine les Damianes, 
een Brabantse wijngaard die een bezoek ( met 
een proeverij) meer dan waard is.
Veghel bereiken we via de Robert A. Ballard 
brug, genoemd naar de eerste bevrijder van 
Veghel in WO II. Langs het oude Duits lijntje en 
een meertje met de fraaie naam Moeders Gat 
komen we op de Markt voor de controle
Vanaf de Markt volgen we het riviertje De Aa 
en bij Keldonk steken we het kanaal over. Door 
het vlakke landschap bereiken we het Vressels 
Bos, waar de laatste controle is.
Via de “Stad van Gerwen” komen we dan weer 
bij het Molenven, waar het terras uitnodigt tot 
nog wat gezellig napraten.
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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

ONGEKENDE SERVICE,
SNELLE LEVERTIJD EN DIT 
TEGEN SCHERPE PRIJZEN

“WIJ MAKEN VAN UW HUIS EEN THUIS” 

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492 - 547023
info@deelenstoffen.nl 
www.deelenstoffen.nl

Het Goedkope Huis
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495 - 533552
info@hetgoedkopehuis.nl

Openingstijden
Maandag  -  gesloten
Di. t/m Vr. -  09.00 – 17.30u
Zaterdag  -  09.00 – 16.00u

Openingstijden
Maandag  -  gesloten
Di. t/m Vr. -  09.00 – 17.00u
Zaterdag  -  09.00 – 16.00u

Advies op 
maat

GRATIS meet 
service

Monteer 
service

Showroom
RAAM- EN VLOERBEKLEDING
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De derde dag van de F4D gaat richting Eind-
hoven en De Kempen. Het is een dag vol con-
trasten. De route gaat door een stedelijke 
omgeving met vrij liggende fietspaden langs 
parken, die dienst doen als groene longen. Het 
is verrassend hoeveel groen Eindhoven heeft. 
Maar ook zien we technische hoogstandjes te 
midden van het eenvoudige Kempische land. 
En overal zien we de geschiedenis.
We vertrekken via het nieuwe fietspad naar 
Nuenen en passeren daar het beroemde kerk-
je dat Van Gogh schilderde en de indrukwek-
kende lindeboom die eeuwenlang de kern van 
het dorp was.
In Eindhoven rijden we langs het moderne 
winkelcentrum Woensel en gaan via de Oude 
Bossche Baan naar De Grote Beek. Het terrein 
van de Grote Beek is omvangrijk en is aange-
legd op een voormalig landgoed, Vredeoord 
genaamd, Het ziekenhuis werd in 1918 in ge-
bruik genomen onder de naam Rijkskrankzin-
nigengesticht. Aanvankelijk waren er ongeveer 
900 bewoners. Later veranderde de naam in 
Rijks Psychiatrische Inrichting (R.P.I.) en nog 
later kreeg het de naam De Grote Beek. Het 
oorspronkelijke complex omvatte een aantal 
karakteristieke gebouwen, waaronder het im-
posante hoofdgebouw en het ketelhuis. 

Na de splitsing gaat de 30 km-route over een 
breed fietspad langs het Drents Dorp naar het 
totaal vernieuwde Strijp-S. Met het vertrek 
van Philips is het plan opgepakt om Strijp-S te 
ontwikkelen tot een broedplaats voor de crea-

tieve sector. Onder de vlag Old Buildings, New 
Ideas wordt bedrijvigheid aangetrokken die 
zich vooral op design en technologie richt
In 2012 krijgt Strijp-S voor het eerst in haar 
geschiedenis permanente bewoners, Een jaar 
later zijn ook de industriegebouwen klaar voor 
bewoning.[5] Waar ooit televisies werden ge-
monteerd, zijn lofts gerealiseerd. 
De 45 en 60 km-route steken na de controle het 
Beatrix kanaal over en fietsen door de nieuw-
bouwwijk Grasrijk. De route verlaat deze wijk 
via de Hovenring, een indrukwekkend bouw-
werk. Het is een met kabels aan een pyloon 
hangende fietsrotonde boven een kruising van 
verbindingswegen. De aanleg begon medio mei 
2011. De constructie werd op 30 december 
2011 in gebruik gesteld. Maar pas op 29 juni 
2012 werd de Hovenring officieel geopend.
Eén kilometer verderop treffen we een heel 
andere sfeer aan in de oude dorpskern van 
Zeelst, vroeger een zelfstandig kerkdorp, nu 
een wijk van Veldhoven. Maar toch: De lokale 
bevolking beschouwt Zeelst als los van Veldho-
ven met de motto “Zilst Blè Zilst” 
Over de rustige Broekweg rijden we naar de 
rand van het moderne industriegebied De Run, 
waar ook het Maxima Medisch Centrum ge-
vestigd is. De 45 km-route gaat hier via fiets-
paden langs het indrukwekkende complex van 
ASML, terwijl de 60-km verder gaat naar het 
oude dorpscentrum van Veldhoven. Van hier 
gaan we onder de nieuw aangelegde N69 via 
een bospad richting Steensel.
Na de controle volgt een rustige tocht door 
het oude Kempische landschap tot knooppunt 
De Hogt, dat we nu eens van onderen kunnen 
bekijken. 
Langs de ingang van de High Tech Campus en 
de Stadsschouwburg bereiken we centrum 
Eindhoven en samen met de 45 km gaan we via 
de Berenkuil naar de laatste controlepost en 
vandaar richting Stiphout.
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Nederland!
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De laatste dag van de F4D brengt ons naar 
de streek rond Asten en Someren. Het land-
schap is een afwisseling van heide, bossen en 
grote percelen cultuurgrond.
We starten richting centrum Helmond en kie-
zen onze weg door Boscotondo.  Dit woon- en 
werkcomplex dat tussen 1999 en 2001 werd 
gebouwd op het voormalige fabrieksterrein 
van Begemann bestaat uit ongeveer 150 ap-
partementen, een museum, een bioscoop, 
een parkeergarage en een bestuursgebouw, 
De nieuwe bouwwerken, die de kanaalzone 
een modern aanzicht moeten geven, zijn ont-
worpen door de Italiaanse architect Adolfo 
Natalini. Na een blik op het kasteel fietsen 
we naar Suytkade, Helmonds nieuwe cen-
trumwijk in wording. Als we Helmond verla-
ten, komen we door Lungendonk. Opvallend 
hier is het zonnepanelenveld van 4 ha., en 
de vlak erbij staande biomasssavergister. 
Samen leveren ze stroom voor meer dan 
2.500 huishoudens. Verder langs het gehucht 
Gebergte komen we bij Hersel, van oudsher 
een driesprong van de wegen naar Lierop, 
Mierlo en de doorwaadbare oversteek van de 
rivier de Aa bij Stipdonk. Aan deze driesprong 
is lang geleden een Plaatse ontstaan. Deze 
Plaatse is nog goed herkenbaar aan de oude 
boerderijen om de driesprong heen.

Het beeld van Lierop wordt gedomineerd 
door de koepelkerk, ontworpen door archi-
tect Weber. Deze woonde in Roermond. Dat 
is te zien aan de Lieropse kerk, want die is 
geïnspireerd op de Roermondse Munsterkerk.
Opmerkelijk is dat de twee torens aan de 
voorzijde van Webers kerk in Uden bijna het-
zelfde beeld tonen als de torens die, aan de 
achterzijde van zijn kerk in Lierop hebben 
gestaan. Die laatste torens zouden tijdens 
de Tweede Wereldoorlog, door klokkenroof 

en oorlogsschade, instabiel zijn geworden, 
waarna werd besloten om ze tot de huidige 
hoogte af te breken.
De 45 en 60 km-route gaan nu richting Asten, 
bekend van de klokkengieterij en het museum 
Klok en Peel. Op de Markt is hier de controle.
De Markt van Asten is gelegen rond het raad-
huis. Met de bouw van het raadhuis aan de 
Marktzijde werd in 1940 begonnen, de opening 
was in 1941. Op de begane grond was toen ook 
een onderkomen voor de brandweer en er wa-
ren twee arrestantencellen. Boven in het front 
is een steen-reliëf met gemeentewapen ge-
plaatst. Na de controle fietsen we door de Em-
mastraat richting Someren. Opmerkelijk zijn 
hier een vijftal arbeidershuisjes, in de volks-
mond “de Vêf Gebooi” genoemd, naar de fa-
milies Van Helmond die hiervandaan een bo-
dedienst onderhielden van Asten naar Deurne. 
Door het oorspronkelijk moerassige terrein 
komen we in D’ end (Someren Einde). De 
zelfstandige parochie Someren-Eind werd op-
gericht in 1878, toen Someren-Eind een eigen 
pastoor kreeg. Op de voormalige kerk stond 
de tekst: ‘Laus tua in finis terrae’. (Finisterra 
=letterlijk: einde van de wereld) 
De laatste controle is in het gehucht Moorsel, 
vlakbij het zogeheten Kamp Dennenlust, waar 
onderduikers in veiligheid werden gebracht. 
De in 2005 geopende Onderduikersroute is een 
wandelroute die vanuit Lierop via Moorsel naar 
en van dit kampje. Gezamenlijk gaan nu de 
3 routes naar Het Molenven in Stiphout.
En helaas, het zit er weer op!
Maar volgend jaar zijn we er weer.
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“Uw bekende en vertrouwde adres
voor al uw schadeverzekeringen.”
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Een heerlijke Italiaanse/Mediterraanse Een heerlijke Italiaanse/Mediterraanse 
lunch een borrel op ons verwarmde terras, lunch een borrel op ons verwarmde terras, 

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

zakenrelatie. Wij heten u van harte welkom!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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Op deze eerste dag van onze Fiets4Daagse 
gaan we via Tungelroy en Stramproy, naar 
België. We passeren  via de Crixhoek de Belgi-
sche grens. Aan de linkerkant ligt het natuur-
reservaat de Luysen. Een natuurgebied, dat 
onderdeel is van het grote, grensoverschrij-
dend natuurgebied Groot Kempen-Broek. Dit 
overwegend open water- en moerasgebied is 
een waar paradijs voor vogels. Ook interes-
sant om te weten is, dat hier meer dan 50 
soorten libellen voorkomen.

Vervolgens  bereiken we via de Luysenweg,  
de A-beek, die dit natuurgebied van water 
voorziet. Al snel zien we watermolen, De 
Voorste Luysenmolen. Daarna bereiken we de 
brug over de Zuid-Willemsvaart en rijden het 
dorp Beek binnen, een deel van de gemeente 
Bree.
We rijden hierna het stadje Bree binnen, met 
16.000 inwoners, dat in de 13e eeuw  stads-
rechten verkreeg. Van 1786 tot 1790 had ook 
Bree te maken met rondtrekkende Bokkenrij-
ders, die in die tijd deze streek teisterden. In 
Bree werden 15 leden van de bende gevan-
gen genomen en opgehangen bij de Galgen-
berg. We naderen nu onze controlepost op 
het Vrijthof, De Croon. Hier zien we de grote 
gotische St.Michielskerk, genoemd naar de 
patroonheilige van Bree. 

We vervolgen onze weg richting Gruitrode. 
Onderweg komen we hier enkele “beklimmin-
gen”  tegen, die veroorzaakt worden door het 
Kempisch Plateau. Dit wordt ook wel “Klein 
Zwitserland” genoemd. Daarna komen we bij 
de 2e controlepost, Staaf’s Café “.
In Gruitrode passeren wij de Commanderij 
der Duitse Orde, een ridderorde in de Mid-
deleeuwen, waarvan de commandeur (leider) 
verantwoordelijk was voor het bestuur van 
het gebied, waarin de commanderij gelegen 
was. Als we Gruitrode hebben verlaten fietsen 
we over de Solterheide en komen via de Gal-
genbergstraat en de Herenbosstraat in Rep-
pel. Dit is een klein dorpje, ongeveer 1100 
inwoners, dat gelegen is aan de oevers van de 
A-beek. Wellicht komt daar ook de naam van-
daan, Latijns voor kleine oever is “ripula” .
We rijden vervolgens naar Bocholt.  De naam 
Bocholt komt van het oude woord “Bucolt”, 
dat beukenbos betekende. Bocholt is gelegen 
aan de Zuid-Willemsvaart, die we oversteken 
via de prachtige fietsbrug. We komen daarna 
via het gehucht Kreiel en de straten met de 
bijzondere namen,  Kakebeekstraat en Napo-
leonsdijk, weer Nederland binnen. Vlak over 
de grens bevindt zich onze laatste controle-
post, Nieuw Vosseven. Over de Stramproy-
erheide fietsen we verder en komen op de 
Heltenbosdijk. Hier steken we de Tungelroyse 
Beek over. Deze beek ontspringt in het Bel-
gische Hamont op het Kempisch Plateau en 
stroomt door het midden van Nederlands Lim-
burg. Ze is 26 km lang en stroomt bij Neer in 
de Neerbeek en mondt dan uit in de Maas. Bij 
de loop door de Lozerheide is de beek in het 
verleden erg vervuild, vanwege de Budelse 
zinkfabriek. In 1999 startte het Waterschap 
Peel en Maas een van de grootste beekherste-
loperatie van Nederland. 12 jaar later is deze 
operatie voltooid.

Het laatste stukje van ons route fietsen we 
door het buitengebied van Weert om uitein-
delijk bij de finish in Weert  uit te komen.
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Blijf niet op je honger zitten,
Reserveer op tel.+3289473575

Of per e-mail: decroon@telenet.be
Website: www.decroon.be

ZONNEBRIL NODIG?

FIETS FF LANGS BIJ:
(let op, de Maasstraat is wandelgebied, 
daar mag u -helaas- nog niet fi etsen!)

Maasstraat 10A | Weert
www.ericmertensoptiek.nl
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Vanuit Drakensteyn vertrekken we via de 
Wilhelminasingel (voorheen een gracht) 
over de Stadsbrug naar de wijk Molenakker 
(Muuëlenakker) die aangelegd is tussen 1985 
en 1995. Molenakker is vernoemd naar de 
Wilhelmus-Hubertusmolen aan de rand van 
de wijk die u onderweg voor- èn achterlangs 
passeert. Tegenwoordig is in de molen uit 
1904 een restaurant gevestigd.
Via het Molenakkerpark en de Oude Laarder-
weg verlaten we Weert en komen langs de 
kerk van het dorpje Laar. De Sint Hieronymus 
en Sint Antoniuskerk werd gebouwd in 1949 
en is gelegen op een oude omgrachte schans. 
Deze Laarderschans is in 2009 gereconstru-
eerd. Ten zuiden van Laar wordt de nieuwe 
woonwijk Laarveld gerealiseerd. Het dorp is 
hierdoor feitelijk vastgegroeid aan de stad 
Weert. We vervolgen de route en passeren 
de autosnelweg A2 en komen in het buiten-
gebied van Nederweert. De kerktoren van 
de Nederweertse Sint Lambertuskerk is van 
veraf te zien. In 1467 begonnen met de bouw 
van de toren, terwijl in de zelfde eeuw ook 
het schip en het koor gereed kwamen.
We laten Nederweert echter rechts liggen 
en gaan eerst naar Someren-Heide. Some-
ren-Heide (Zummere-Hei) is een voormalig 
ontginningsdorp van tegenwoordig ongeveer 
1400 inwoners. In het centrum bevindt zich 
“Heidehof Restaurant & Feestzalen” met tal-
loze mogelijkheden. Hier is onze 1ste con-
trolepost. Na een korte stop fietsen we ver-
der naar het Somerense bos, een voormalig 
productiebos wat ontstaan was na het ont-
ginnen van de heide. Sinds 1998 wordt het 
heidelandschap hersteld. Hiervoor is 15 ha 
bos geveld en zijn enkele kleinere vennen 
uitgebaggerd. Tegenwoordig is het een mooi 
gebied met bossen, de Somerense Heide en 
het Keelven.

Na het Somerense bos volgen de Herbertus-
bossen, een oud bos nabij Kasteel Heeze, 
en de Strabrechtse Heide, een natuurgebied 
van ca. 1500 hectare. Waar het bosgebied 
overgaat in heide komen vennetjes voor en 
heiden met jeneverbes en gagelstruiken. We 
fietsen dwars van Heeze over de heide naar 
het Lieropse buurtschap Moorsel. Dit buurt-
schap is ontstaan in de 12de eeuw als ontgin-
ningsnederzetting. Met de komst van “Pas-
toorke van Moorsel”, een Brabants boscafé 
met groepsaccommodatie kwam er in 2013 
wat meer leven in het voorheen achteraf ge-
legen buurtschap. Hier hebben we onze 2de 
controlepost.  Via de Lieropsche Heide en de 
buitengebieden van Someren fietsen we naar 
Nederweert. Het dorp Nederweert (Ni-jwie-
ert) is in de vroege middeleeuwen ontstaan 
en heette oorspronkelijk Merefelt.
Oorspronkelijk concentreerde de bebouwing 
zich om de Kerkstraat, in de moderne tijd 
breidde deze zich in oostelijke en westelijke 
richting uit. De Brugstraat was in deze peri-
ode het uitgaansgebied van Nederweert en 
verre omgeving. Hiervan is alleen “Eetcafé 
De Kleine Winst” overgebleven. Samen met 
“Guulke Eten & Drinken” vormen zij het 
“Horecaplein Nederweert”. Hier is onze 3de  
controlepost.

Na een hapje en een drankje fietsen we naar 
de Zuid-Willemsvaart. Hierbij passeren Sluis 
15 via een brug. Deze sluis is 72 meter lang, 
15,8 meter breed en heeft een verval van 
5 meter. Bij deze sluis ligt Waterkrachtcen-
trale Roeven” uit 1919. Na een restauratie 
in 1993 is dit rijksmonument opnieuw in ge-
bruik en levert groene stroom aan het elek-
triciteitsnet.
Na het opnieuw passeren van autosnelweg 
A2 komen we terug in Weert.
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Service voor alle merken. Uniek in Mazda!
Kevelaerstraat 3, 6002BL Weert

Tel. + 31(0)495 535 274
info@mazdagreijmans.nl
www.mazdagreijmans.nl

WALK ALONE

Wilhelminasingel 8 • 6001 GT Weert • 0495-587882

O O K  J O U W

•

OUTDOOR
www.kiwioutdoor.nl
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Alweer de derde dag van de Fiets4Daagse 
de Peel, afdeling Weert. We vertrekken ge-
zamenlijk vanaf het voetbalterrein van Wil-
helmina08 en gaan richting Graswinkel. We 
fietsen over de houten fiets/voetgangersbrug 
en komen op de Gebleekte Steeg. Aan beide 
zijden van de Gebleekte Steeg fietst u afwis-
selend langs prachtige huizen, moerasgebie-
den en weilanden. Via de Breibaan komen 
we in Swartbroek. Op het Kerkplein ziet u 
aan uw rechterzijde, op het Kerkplein, het 
eerste en enige ’Theepottenmuseum’’ van 
Nederland.

We gaan verder richting de Kelperbrug 
over het kanaal van Wessem naar Neder-
weert. We steken hier de provinciale weg 
over(gevaarlijke oversteek). Langs het ka-
naal komen we via de Mildert in Leveroy. 
Op de Deckerstraat in Leveroy fietsen  de 30 
kilometer deelnemers, linksaf ,  via de Ings-
traat  naar de controlepost “ons Boerenerf’’. 
De andere deelnemers (45 en 60 km) fiet-
sen door naar de controlepost restaurant de 
Busjop in Heijthuijzen.   In Heijthuijzen en 
omgeving zijn verschillende bezienswaardig-
heden. Zoals de St. Nicolaaskerk,  Niet lang 
na 1504 werd deze laatgotische bakstenen 
pseudobasiliek gebouwd. In 1847 werd de 
oorspronkelijke toren door de huidige, neo-
gotische, toren vervangen en werd het schip 
vergroot met twee traveeën. In 1927 werden 
de huidige zijbeuken gebouwd. Deze zijn 
niet alleen breed, maar ook even hoog als 
het middenschip, zodat een driebeukige hal-
lenkerk ontstond. Ze vormen een architec-

tonische eenheid met de toren.de Sint An-
toniusmolen,  meerdere kapelletjes en het 
Sint Elisabethklooster met kapel, . Het Sint-
Elisabethklooster is het moederhuis van de 
Congregatie van de Zusters Franciscanessen 
van Heythuysen, in 1835 gesticht door Maria 
Catharina Daemen en pastoor Van der Zandt. 
Het kloostercomplex met de kloostertuin is 
een gemeentelijk monument in Leudal 
Het gebouw bevindt zich op het in 1757 
gestichte landgoed De Kreppel. Vanaf 1835 
verrezen hier de kloostervleugels, een neo-
gotische kloosterkapel en een pensionaats-
gebouw. Van hier uit verspreidde de congre-
gatie zich over een groot aantal plaatsen in 
en buiten Nederland. 
Van juni 1942 tot mei 1944 was in het pensio-
naat de Reichsschule Heythuysen gevestigd. 
De kapel werd eind 1944 verwoest en in 1950 
weer herbouwd. In de kapel zijn diverse 
glas-in-loodramen en gebrandschilderde ra-
men te vinden. 
 Op de Speckerweg is de splitsing tussen de 
45 en 60km deelnemers. De 45km deelne-
mers gaan richting de laatste controlepost 
Ons Boerenerf . De 60km deelnemers gaan 
door, richting de controlepost  bij het café 
Het Veerhuis in Buggenum, gelegen aan de 
Maas.  U kunt bij de controlepost goed zien, 
dat er een bescherming is aangebracht te-
gen hoogwater. Een prachtige rit door het 
Leudal,  naar de laatste controlepost Ons 
boerenerf, in Nederweert-Eind. Hier komen 
alle deelnemers bij elkaar. Het laatste stukje 
fietsen de deelnemers via Nederweert- Eind 
naar de Schoorbrug. Als we de Schoorbrug 
overgestoken zijn, gaan we direct rechtsaf, 
langs het Kanaal van Wessem naar Neder-
weert richting sluis 15. Hierbij passeren we 
de unieke kanalenviersprong, gevormd door 
de kanalen van Wessem naar Nederweert, de 
Noordervaart en de Zuid-Willemsvaart .We 
steken de sluis over en volgen vervolgens het 
fietspad langs de provinciale weg richting de 
finish in Weert.
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Superverse producten tegen de laagste prijs.

Rechtstreeks van het land
naar de klant, 
zonder tussenhandel..

Roermondseweg 145 - Weert 
(0495) 548152 

Openingstijden: 
ma-vrij: 9.00-18.00 u.

zat: 9.00-17.00 u.
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Alweer de laatste dag van de F4D De Peel. 
Vandaag heeft U een gevarieerde tocht voor 
de wielen of U nu gekozen heeft voor de 30 
km, die U naar Budel voert, of voor de 45 
km, die door het prachtige water- en heide-
gebied rondom Soerendonk en Gastel voert, 
of de 60 km die U te gast laat zijn bij de 
zuiderburen. Achel en Sint Huijbrechts-Lille 
zijn de grotere plaatsen op dit traject. 

Na de oversteek van de Zuid-Willemsvaart, 
ditmaal over de Biesterbrug slingert U over 
een prachtig fietspad door de waterrijke 
buurt Molenakker richting de eerste eye-
catcher: De Wilhelmus-Hubertusmolen, een 
door de wind gedreven beltmolen uit 1904.
Al snel verlaat U de bebouwde kom en ge-
niet U van het groene, stille buitengebied 
van Weert. Rechts op de Maarheezerhutt-
endijk passeert U een oefenterrein van het 
kleiduifschieten. 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. 

Vlakbij het AZC Cranendonck, de voorma-
lige kazerne is de afsplitsing van de 45/60 
km route. 

De 45/60 km route gaat naar het pittoreske 
Cranendonck. Rond 1250 is op deze plek een 
kasteel gebouwd. Vanaf het midden van de 
zestiende eeuw tot het einde van het An-
cien Régime heeft het kasteel toebehoord 
aan de Oranjes. In 1820 werden de Oranje-
goederen als kroondomein verkocht en Cra-
nendonck kwam in particuliere handen. Het 
kasteel werd door de Fransen vernield. De 
boerderij die nabij het kasteel stond, werd 
in 1899 afgebroken en vervangen door een 
‘lieflijke’ villa, het huidige kasteeltje.
Over dit kasteeltje treft U het volgende ge-
dicht aan in het boomrijke plantsoentje aan 
de overkant:

Ja, ik wil    
Genieten van de rust
Die het landschap hier ademt
Ja, ik wil
de liefde en romantiek
die dit mooie kasteeltje weerspiegelt
Nee
rek me niet uit
tot voorbij de maat
die ik lieflijk noem
waar ik kan verdwalen in vreemde groots-
heid.
Laat me hier
laat me dit:
tot rust gekomen historie
die me vredig omarmt.

Henriëtte Henke-Schreurs
Schrijverskring ‘Literatuurke’

Na een welverdiende rust in Soerendonk 
fietst U langs het Soerendonks Goor. 
Een advies: neem de tijd bij de vogelkijkhut.
Meer dan veertig vogels zijn in dit natuur-
reservaat te ‘spotten’.

Weert • toeristische info • vrijdag 29 juli

W
ee

rt

Roel Heerschap
Weert, Molenakkerplein 3
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46e Fiets4Daagse De Peel        
Noteer alvast voor volgend jaar:

	  

	  
www.henkvanrooijfietsen.nl	  

en	  

	  
Dorpsstraat	  113,Helmond(Stiphout)	  

Tel:	  0492	  -‐	  52	  51	  98	  

www.advanlieshoutfietsen.nl	  
	  

dinsdag 18 juli t/m vrijdag 21 juli 2023



 Samen op weg voor   Stichting Duofiets
Verzekeren met oog voor de wereld om ons heen. 

De coöperatie Nh1816 maakt het verschil 

door met elkaar de schouders eronder te zetten. 

Samen Betrokken noemen we dat!

Samen met lokale verzekeringsadviseurs streven we naar 

de beste dienstverlening voor al uw particuliere schade-

verzekeringen. Met de steun aan de Fiets4Daagse De Peel 

tonen wij maatschappelijke betrokkenheid bij evenementen 

en de vrijwilligers van lokale verenigingen. In dit geval met 

Stichting Duofietsen als goed doel.

Deze vrijwilligers maken het voor ouderen en minder-

validen mogelijk om net als u te genieten van de mooie 

Peelstreek. Samen met vijf lokale verzekeringskantoren doet 

Nh1816 graag iets terug voor het onderhoud en de veiligheid 

van de duofietsen waarmee de vrijwilligers op pad gaan.

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

          


