
                                  Naar “De Kerk” in Oostelbeers. 

 
Er is kermis in Best, daarom was de verzamelplaats op het Stationsplein. 
De opkomst was geweldig, ik zag twee nieuwe gezichten. Welkom bij de club. 
Voor vertrek was Ronnie aanwezig om kleine reparaties op te lossen en banden 
op te pompen, heel veel banden.     
 
De korte route bedroeg ongeveer 26 en de langste 31 km. 
Even na 13.00 u. vertrok de eerste groep en even voor 13.30 u. de laatste.  
Jammer dat het weer niet meespeelde, vreselijke harde wind en erg frisjes. 
Wij hadden tijdens het rijden er erg veel last van. Wind door de kleding en 
koude handen. De fietsbegeleiders hadden de volgende dag vast spierpijn.  
Maar de mooie tocht maakten veel goeds.  Prachtige omgeving, kleine paden 
waar je van kon genieten. Dat de omgeving van Best zo mooi is. Verbaast mij 
elke keer. 
 
Onze pauzeplek de kerk in Oostelbeers stamt uit 1934 en sloot haar deuren na 
82 jaar. De prachtige intieme kerk werd verbouwd en kreeg een andere functie. 
In de kerk bevindt zich een café met aangrenzend een terras en speeltuin 
Café  Andreas, vernoemd naar de oorspronkelijke naam van deze kerk.  Men 
kan er kleine hapjes  bestellen en de bediening was prima. 
In de zaal van de kerk is ruimte voor evenementen van 10 tot 750 personen. 
Hier valt te denken aan feesten, concerten, markten, trouwerijen en ook 
begrafenissen. Dus voor ieder wat wils.    
Vanwege het slechte weer, konden wij helaas niet op het terras zitten.  
Terug in Best aangekomen gingen sommige leden hun eigen weg, omdat ze 
vlak bij hun huis waren. De rest reden door naar het dorp waar deze keer in 
verband de kermis geen nazit was. 
 
Wij hebben genoten van deze prachtige tocht, het was genieten. De natuur      
is nu in op volle bloei. De maïs, aardappelen en uien waren al flink gegroeid. 
Fantastisch om te zien. En nu maar hopen dat jullie geen last van de eiken- 
processierupsen hebben. Ik kan uit ervaring zeggen, heel vervelend die kleine 
haartjes. 
 
Er gaat een bedankje uit naar de fietsvrijwilligers, die behoorlijk moesten 
trappen. En ook de fotograaf niet te vergeten voor je inzet. 
De volgende scootmobielrit is op: 3 augustus. Pas goed op jezelf en elkaar. 
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