Fietsend door Zuid Nederland

Werk aan de winkel – 44 km Hilvarenbeek

Onze Vincent – 37 km Zundert

Al eeuwenlang een nijver volkje, die mensen uit
Hilvarenbeek en omgeving. Een volkje van brouwers en
herbergiers, van leerlooiers, boeren en molenaars. Van
slagers en bakkers. Harde werkers maar volop genieten
van het leven. Dat was toen en dat is nog steeds! De
route voert u door landgoederen vol heide, bos en
weilanden, door dorpjes en over grenzen. Al fietsend
komt u tot de conclusie: het leven is goed in het
Brabantse land.

‘Onze Vincent’ zoals Brabanders dat liefdevol
zeggen.Terechte trots. Van Gogh werd er geboren en
legde er de basis voor latere keuzes. Genieten van het
leven lijkt hier makkelijker dan elders. Om die reden had
Vincent misschien beter hier kunnen blijven wonen.
Onderweg leest u alles over de fases in zijn leven en de
bijbehorende schilderijen. En om het nuttige met het
aangename te verenigingen is er vaak een terrasje in de
buurt.

Begin- en eindpunt:
De Kerk, Vrijhof, Hilvarenbeek

Begin- en eindpunt:
Molenstraat 1, Zundert

Land van Maas en Cuypers – 38 km Reuver

Op het dak van Nederland – 36 km
Valkenburg

Eerste op naar Duitsland, via een oude Romeinse weg.
De grens? Die is op een kanonschot afstand van de Maas
en duidelijk herkenbaar; de lange rechte weg snijdt het
landschap mooi in tweeën. Iets verder slingert de Swalm
vrolijk door het Limburgse landschap. Onderweg dus
rivieren, maar ook statige kastelen, pittoreske dorpjes, een
Hanzestad en kerken. Kerken, waar de bekende architect
Cuypers zijn stempel behoorlijk op gedrukt heeft. De één
restaureerde hij aan het begin van zijn carrière, de ander
aan het eind. Ontdek zelf hoe groot zijn invloed in zijn
geboortestreek was.

Zuid-Limburg, je waant je er al snel in het buitenland!
Grotten, vakwerkhuizen, glooiende heuvels, rotswanden
en wijngaarden: on-Hollands, maar o zo mooi. Het
wegenpatroon is er nog voor het grootste deel
ongeschonden: een net van landweggetjes, soms holle
wegen, met wegkruizen op de plaatsen waar de wegen
samenkomen. Op sommige stukken is het moeilijk fietsen
en moet u misschien even afstappen, maar de plekjes
waar u dan komt, willen we u echt niet onthouden.
Waanzinnige vergezichten!

Begin- en eindpunt:
Station, Stationsplein, Reuver

Begin- en eindpunt:
Hotel De Geulvallei, Onderstestraat 66, Houthem
(Valkenburg)

