
Verslag Fietsclub “De Trappers” 

Woensdag 9 September verzamelden  5 Leden van de Fietsclub zich bij Zwembad “de Wisse” 

Vanuit “De Wisse vertrokken we in Noordelijke richting naar de brug over het Kanaal alwaar we via 

het Verliefd Laantje door de Waranda fietsten  richting Mierlo-Hout .Bij de Rotonde van de Heeklaan 

reden we door Brandevoort en Kranenbroek naar de Broekweg. 

Hierna sloegen we af richting Nuenen om langs de Noordzijde van Nuenen naar Nederwetten te 

fietsen, alwaar we bij Brasserie de Kruik heerlijke Nogatine-ijstaart of Citroentaart met een drankje 

nuttigden, hetgeen zeker voor herhaling vatbaar is. 

Hierna vervolgden we onze weg naar Son en Breugel, Het Fietspad van Nuenen naar Son en Breugel 

is mooi geasfalteerd zodat het fietsen daar nu ook een pleziertje is. 

Bij het Kanaal gingen we richting Aarle Rixtel alwaar we bij Adrie thuis nog gezellig een drankje 

nuttigden en weer lekker konden bijpraten, al met al een gezellige fietstocht. 

Woensdag 23 September was het wederom PVGE-Fietsdag , nu ging de tocht via de stad richting 

Bakel en het Bakelse Bos, alwaar we via Brouwhuis en het bedrijventerrein Zuid-Oost Brabant 

richting Lierop fietsten. Hier hadden we flink de Zuid-Westen  wind (windkracht 4) tegen, en dat was 

een goede training voor de mensen die geen Elektrische fiets hebben. In Lierop was onze stop bij de 

Coeckepanne alwaar ze ook weer heerlijke Nogatiene- ijstaart hadden of  voor de echte snoepers Ijs 

met slagroom en Boeren-jongens, samen met een drankje was dat zeer welkom na de inspanningen 

door de sterke tegenwind.  

Hierna vervolgen we onze weg via de Strabrechtse-heide naar Mierlo , waar de route ons via de 

oostzijde helemaal buitenom Mierlo voerde.  

In Mierlo aangekomen vervolgde eenieder zich huiswaarts, ook deze dag hadden we dus weer een 

tocht van rond de 42 km gereden inclusief de route naar ons verzamelpunt  

 

  

Vind u het ook leuk om mee te fietsen en op een gezonde manier te bewegen dan bent u van harte 

welkom om mee te fietsen de Volgende tocht is op Woensdag 7 Oktober met vertrek om 13:00u bij 

Zwembad “de Wisse” ,.  

Er zijn geen extra kosten verbonden aan Onze PVGE fietsclub “De Trappers 

We hopen u dan te zien vriendelijke Groeten Jan Snelderwaard 


