
Best on Wheelstocht naar de Heilige Eik en ’t Kroegske mei 2022. 
 

Inmiddels een traditie: een tocht in de meimaand naar de Heilige Eik nabij Oirschot. Dit jaar 

gecombineerd met een pauze bij ’t Kroegske te Spoordonk. 

 

Langs het Wilhelminakanaal reden we naar Oirschot om daar via de mooie nieuwe brug het kanaal 

over te steken. Vanaf de brug heb je een mooi uitzicht op Oirschot. Verder ging het naar de kapel   

de Heilige Eik. In de "Heilige Eik"wordt Maria vereerd. De verering van een "Mirakel van Maria  

in Oirschot gaat ook terug naar de late middeleeuwen. Begin  de 16e eeuw stond er al een houten 

kapel aan het riviertje "De Beerze". Later werd de kapel door oorlogshandelingen verwoest. 

Omstreeks 1600  werd de kapel in steen herbouwd en in 1854 werd op de fundamenten daarvan   

een nieuwe kapel gebouwd die er nog steeds staat. In 1906 werd de kapel in westelijke richting 

verlengd. Vooral in de meimaand lopen er veel mensen de kapel in en uit om even stil te staan   

voor een gebed of om een kaarsje op te steken. Zo ook onze leden. 

 

Na de stop bij de kapel ging het verder naar ’t Kroegske. Vanaf het terras heb je uitzicht op de 

kleine golfbaan naast ’t Kroegske. 

 

Na de pauze ging het verder door de velden terug naar Best. 

Aarle, Naastenbest, Verrebest en de Vleut liggen aan de voet van een dekzandrug van ongeveer 20 

meter diep zand, die loopt van Turnhout tot in de Peel. Uit deze buurtschappen is Best ontstaan. De 

heide die in het zuiden op de dekzandrug ligt is hoog, droog en schraal. De broekbossen in het 

noorden zijn nat, vruchtbaar en in het verleden alleen te gebruiken als weide en grasland. De 

boerderijen in de buurtschappen liggen om een driehoekug plein geschaard, de z.g. plaatse. Op de 

terugweg kwamen door de buurtschap Straten die daar een mooi voorbeeld van is. 

 

Door de ruilverkaveling is het Bestse landschap erg verloederd en heeft het veel landschappelijke 

waarde verloren. Het deel Sint Antoniusweg / Kapelweg van de tocht is daardoor wat saai. 

Gelukkig zijn er in de omgeving van Best nog mooie natuurgebieden die tegenwoordig door 

verbindingszones weer aan elkaar worden gekoppeld zodat dieren en planten zich kunnen 

verspreiden.  

 

Volgende keer gaan we naar de Jacobushof waarbij we weer veel mooie natuur te zien krijgen. 

 


