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Fietsvakantie S Plus van 06 tot 12.06.2022
Hotel “Stille Wilde” in Oisterwijk NL, Scheibaan 11

“Stille Wilde” betekend volgens de kok Koen: iemand op rust die in de natuur leeft.

Dankzij de organisatoren en onze gidsen konden wij 7 aangename dagen, in een schone en
groene omgeving vertoeven. Voor al dat werk, door deze mensen hiervoor gepresteerd, een
hartelijk dank u wel.

Om de thuisblijvers een beetje deel te laten nemen zijn hier enkele belevenissen en
gebeurtenissen samengesteld.

Samen vormden wij een gezellige groep zodat er altijd een reden was om te lachen. Wis (Maria
-Louise) heeft hier het voortouw genomen en meer dan eens voor een goede lachbui uitgelokt.

Wij beschikten over goede gidsen die altijd de weg vonden, ook bij tegensprekende informatie
via GPS. Onze weerkundige Marleen wist regen of schoon weer te voorspellen en was zeer
succesvol.

Culinair werden wij door Maartje en Koen van Beckhoven (Kok en zijn vrouw) in de watten
gelegd. De menu’s waren goed samengesteld en smaakvol bereid. In bijlage enkele van de
lekkernijen.



Wij fietsten elke dag door prachtige, groene landschappen. De weg leidde ons door bossen,
weiden, velden, en heidelandschappen, - langs beken, grachten, kanalen, - vijvers, kleine
meren, - over brugjes, steegjes en sluizen. Reden wij op dijken, dan hadden wij een bijzonder
goed zicht op het mooie landschap. Wij doken in een wereld van rust en groen, in een wereld
vrij van autolawaai, stank en hectiek, gewoon in een wereld die schijnbaar alleen uit natuur
bestaat.

Wij reden op goede fietspaden, door bossen, voorbij aan bloeiende rododendronstruiken, onder
constante begeleiding van vogelzang. Een verbaasde ree keek ons groepje na tijdens het
voorbijrijden. Elders zagen wij propere koeien met hun kalveren op de weide, paarden met
hun veulen en een stukje verder graasden schapen. We zagen hoe een ooievaar liefdevol zijn
partner in hun nest op een schorsteen begroette. Op een open veld was blijkbaar een soort
vogel-meeting, want daar liepen ca. 40 ooievaars en reigers rond. Verder ging het, voorbij
aan kwekerijen van kangoeroes (witte en bruine), lama´s, en alpaca´s. Een uitgestrekte weide
met een modderpoel was de standplaats van zo wat 160 waterbuffels bij de waterbuffel-
boerderij “d´n Buff” in Boxtel. Op een andere plaats waren zwarte en grijze ezels druk bezig
hun buikje vol te slaan, wat wij natuurlijk al achter de rug hadden.

We reden zowel onder blauwe hemel als onder donkere wolken, die het wel goed met ons
fietsers meenden, want ze losten eerst hun vracht en lieten ons dan passeren.



De natuur met haar stilte te ontdekken, de geuren van een bos, van gekapte bomen of van
hooi eens opnieuw waar te nemen, toont aan op welk schone planeet wij leven, en zet mensen,
die hiervoor de juiste antennes hebben, aan, de natuur voor ons te beschermen. Want wij
hebben wel de natuur nodig om te overleven, maar de natuur heeft ons niet nodig. Terwijl ik
mij deze gedachten maakte dacht ik aan een gesprek tussen 2 planeten.

Hoe gaat het met u vraagt de ene?
slecht!

Wat is uw ziekte?
Ik heb mensen!

Maak u zich geen zorgen, dat is slechts tijdelijk.

Zoals iedereen weet waarderen en houden wij alleen van wat we kennen. Vermits wij ons
vrouwen kennen houden wij van hun, en als wij de natuur met al haar rijkdom aan leven en
gewassen kennen houden wij zeker ook van de natuur en zijn bereid ze te beschermen.

Wij konden zien, dat de Nederlanders van propere dorpen en mooi aangelegde tuintjes
houden. Hun PMD-afval hangen ze tot de afhaling, aan een paal.

Als men in Nederland in bepaalde restaurants naar het plaatje “Toilet” zoekt is dat nergens
te vinden. Men moet naar het woord “Plee” zoeken om zijn doel te bereiken. Een plee, gemak,
privaat, of poepdoos is een houten bank met een gat erin. Onder de zitplaats stond vroeger
een beerton of was direct een gracht. Er was dus noch geen water in het toilet.



Geïnspireerd door het goede eten en de presentatie ervan, wisselden Irene, Marie Jeanne,
Marleen, Martine en Vita hun ervaringen over koken en menu’s uit, zodat we ons al die
lekkernijen goed konden voorstellen, zelfs de geur en de smaak. Aansluitend volgde een
metamorfose van deze dames, toen ze over films die ze in hun jonge jaren zagen, begonnen te
keuvelen. De gepensioneerde dames straalden, hun ogen glansden en hun woorden waren vol
van bewondering over al de mooie films die ze zagen. Het was net of ze plots allemaal 50 jaar
jonger werden. Niet alleen de inhoud van de films konden ze vertellen, ze kenden ook nog de
filmsterren bij naam. Het was boeiend om toe te horen.

Op dag 2 stapte Marie Jeanne verkeerd af, kwam ten val en onder haar eigen fietswielen
terecht. Miel werd verrast door ruiters die uit de bos kwamen, kwam eveneens ten val en de
helft van de ploeg volgde hem en belandde op de grond. Marjolein vloog daarbij over haar
eigen fiets en nog over een ander. Ze heeft wel vastgesteld dat leren vliegen niet simpel is en
geeft haar toekomstige pogingen om dat nog te leren op. Linda had een kleine apotheek en
voldoende pleisters bij, en Johan plakte de kleine kwetsuren af. Op dag 2 had Marie Jean reeds
3 pleisters op haar been en arm en twee blauwe plekken. Vita verloor het evenwicht aan een
randsteen en en kuste eveneens de aarde. Resultaat 2 pleistertjes van Johan en een blauwe
plek.



Woensdag (dag 3) hadden wij gedeeltelijk wat regen. De vogels in het bos stelden hun
communicatie compleet uit en het getrommel van de regendruppels nam in functie van hun
grootte, de melodie over op onze regenkleding. Desondanks was de fietstocht, de
stadswandeling door ‘s Hertogenbosch en het bezoek aan de Sint-Janskathedraal een succes.
Het grote orgel haalde op wereldniveau plaats 28, en de kerkvensters zijn echte kunstwerken.

Op dag 4 bezochten wij het vroegere concentratiekamp in Vught, waar tijdens de Tweede
Wereldoorlog vele onmenselijke drama’s gebeurden. Spijtig genoeg word ook hier uitsluitend
over de gruwel en geweld geïnformeerd, maar niet over de oorzaken ervan, wat tot gevolg
kan hebben, dat bezoekers (vooral kinderen) wel over de uitwerkingen van geweld
geïnformeerd zijn, maar niet wat gedaan moet worden om dit geweld te voorkomen, namelijk
nooit reden geven voor geweld of ongerechtigheden.

Op dag 4 kwam Marie Jean uit evenwicht reed tegen een boom en aansluitend in een gracht,
en dat leverde terug blauwe plekken op. Gelukkig waren er geen zware kwetsuren.
Overeenkomstig haar zonnig gemoed kon ze met al deze misstappen noch goed lachen. Ze heeft
ondertussen wel moeten inzien, dat de zelfgemaakte tattoos niet zo schoon zijn dan die van de
specialist en heeft besloten geen nieuwe meer bij te maken..



Op dag 5 viel Marjolein voor de tweede keer en bezeerde ze zich aan haar rechter been, het
linker had al pleistertjes van de eerste val. De helpende handen van Martine verzorgden de
wonden en vermits bij Martine alles perfect moet zijn, konden wij pas terug vertrekken als ook
het bloed van de schoenen van Marjolein gewist was, en alles proper was.

In Oirschot beklommen Mark en Johan de “Grote stoel”, de grootste van Europa. Wij dachten al
dat Gaston Bergmans en Leo terug waren gekomen.

Wij bezochten ook de Trappisten van abdij Koningshoeven in Berkel-Enschot. De uit Frankrijk
verdreven Monniken vonden rond 1880 door Caspar Houben in de “Schaapskooi” een onderdak.
Er heerste armoede in de schaapskooi en zo besloot een latere overste, Nivardus Schweykart,
zoon van een brouwer uit München, een brouwerij op te richten. Men brouwde bier. De
brouwerij bestaat nog steeds en het bier wordt verkocht onder de naam “La Trappe”. Voor ons
groepje was een rondleiding door de brouwerij, een videofilm over het klooster en een lunch
georganiseerd. De monniken vullen hun leven in met gebed en werk, d.w.z. 8 uur per dag
werken, 8 uur per dag bidden en 8 uur per dag slapen. Het eerste gebed is ´s morgens om 5uur.
Niemand van de groep overwoog om de monniken bij te staan, en zo reden wij met zijn allen
terug naar het hotel en bleven wij bij ons burgerlijke leven.
(Wie meer wil weten zie WWW.koningshoeven.nl, www.latrappe.nl)



Van uit de “Flaestoren” (hoogte 25 m, 120 treden), gebouwd uit boomstammen en buizen aan de
rand van de Flaes, een meer en veengebied, hadden wij een goed zicht over het landgoed van
Utrecht.
De verbreding naar de bovenzijde van de toren refereert aan de vorm van een boom. Steeds
meer naar buiten en steeds meer in de lege ruimte (gebaseerd op de hyperbolische parabolide,
de hypar).

OP de laatste dag hebben we een prachtige wandeling gemaakt door de Oisterwijkse bossen en
vennen.
Halverwege de tocht een lekkere verfrissing gehad in het Bezoekerscentrum Oisterwijk.

Op zo een fietsvakantie leren de “Onwetenden” ook, dat Hagelslag in het Antwerpse eigenlijk
Muizenstront noemt en Suzy wist te vertellen dat Engelse Toeristen die in een restaurant
Hagelslag wilden, naar stront of Mouse gevraagd hadden.

Uit ethische redenen heeft het begrip “Handen wassen” een bijkomende betekenis gekregen.

Koen de kok had zich een nieuw mes gekocht en was hier bijzonder trots op. Het gaat om een
Miyabi 5000 MCD 67-mes met een kern van MC66-Staal, daarom zijn 132 lagen staal
aangebracht. Door een ijshardingsproces op -196°C hebben de messen een hardheid van 66HRC
Kostprijs ca. 300.-€.



Het mes heeft een bijzondere Flower Damask-look. Deze kan bereikt worden doordat het staal
op vele manieren kan beïnvloed worden zoals door: plooien, draaien, torderen, slijpen, frezen
en nog veel andere truckjes die toegepast worden. Met dit mes is het hem mogelijk tot op de
milimeter grote stukjes appel, patatten enz. exact te snijden, wat hij ons heeft bewezen.

Wij allemaal vonden, dat wij een mooie vakantie achter de rug hebben en zeggen noch eens
dank u aan allen die hiertoe hebben bijgedragen.

NB: Met de fietsen hadden we geen enkel technisch probleem een ook geen lek band.





Maartje en Koen 
van Beckhoven

“Stille Wilde” 2022
(Kok met vrouw, eigenaar)



Het nieuwe mes van Koen, de trots van een kok



Voorgerecht
Asperges. eendenborst

Hoofdschotel
Vis, koolrabi, rest ben ik vergeten

Nagerecht
Verschillende soorten ijs



Juni 2022

De Grote Stoel 
van Oirschot



Klaproos



Bij de Trappisten van abdij 
Koningshoeven in Berkel-

Enschot



De geuren van hout.



Kleine pauze 
in de bos.



Ingang klooster





De componenten voor het bier



Brouwproces van La Trappe Trapist Kontrolekamer

Brouwerij de Schaapskooi







Kaaswinkel in 's-Hertogenbosch, Mark, Jos.



Sint-Janskathedraal s-Hertogenbosch



Sint-
Janskathedraal 

Orgel 





Jeroen Bosch of Hiëronymus Bosch Noord-Nederlands 
kunstschilder.

Hij was het vierde kind van de schilder Anthonis van Aken.



´s Hertogenbosch



Rustige plaatsjes in ´s Hertogenbosch





Schone landschappen



Fietspaden



Fietsen langs kanalen











Mooie landschappen



Mooie landschappen



Oude 
boerderij



Even iets drinken Opa met kleinkind 



PMD-
zakken voor 

afhaling
Nederland



Van uit de “Flaestoren” (hoogte 25 m, 120 
treden), gebouwd uit boomstammen en buizen 

aan de rand van de Flas, een meer en 
veengebied, hadden wij een goede zicht over het 

landgoed van Utrecht



Aan de Flaes-toren.



Aan de Flaestoren, 
Zicht van boven op de fietspaden



Eventjes ontspannen bij een pint, of op het plee, tussen de mooie kippen



Ploegende boer



De boer 
heeft bezoek



De boer met zijn vriendin



Bij de waterbuffel-boerderij “d´n Buff” in Boxtel staan 
rond 160 waterbuffels in de stallen en op het weiland. 







Lama links, rechts alpaca.

(verschil: oren, vorm van hoofd, wollen vacht)

Ik kom juist van de kapper. Hoe vindt u mijn nieuw kapsel, 
is het niet schoon geworden?



Mooie wandeling doorheen de Oisterwijkse bossen en vennen



Mooie wandeling doorheen de Oisterwijkse bossen en vennen


