
                                Best on Wheels rit naar Odendael 
 
Verslag van de gereden tocht op 7 juni 2022 naar Odendael in Sint Oedenrode. 
 
De opkomst was geweldig, temeer dat de weersverwachting goed waren. 
 
De korte route 25 en de lange 28,1 km. 
Zoals altijd was ook Ronnie van Welzorg aanwezig. Deze keer had hij het druk 
met kleine reparaties en zoals altijd banden pompen, zodat wij veilig aan de  
tocht konden beginnen. Hij is voor ons onmisbaar. De indeling verliep een 
beetje chaotisch, uiteindelijk konden wij, met het zonnetje vertrekken. 
 
We reden over leuke kleine paden, met prachtige walkanten waar diverse 
soorten bloemen en planten hun pracht en praal lieten zien. Er waren ook 
schattige lammetjes te zien, die heerlijk tegen hun moeder aan lagen, zo ook   
de pasgeboren veulens. Een lust voor het oog. 
 
Na een tijdje reden wij Sint Oedenrode binnen, wat een mooi dorp  is dat toch, 
mooie oude geveltjes, schattige kleine huisjes, leuk om te zien. 
De naam Sint Oedenrode is een samenstelling Oda en Rode en verwijst naar de 
heilige Oda, volgens de legende een Schotse prinses die rond 715 bij het graf 
van Sint Lambertus in Luik op wonderbaarlijke wijze genezing vond bij haar 
blindheid.  Op de vlucht voor haar vader die haar wilde uithuwelijken, kwam zij 
in Sint Oedenrode terecht, waar zij de eerste aanzet zou hebben gegeven tot 
ontginning van het gebied.  “Rode is rooien of ontginnen”. 
 
Onze stop was “Odendael’’. Odendael” is een verzorgingshuis met allure in het 
hart van Sint Oedenrode. Met aan de ene kant het centrum en aan de andere 
kant het groen van het Sportpark en rivier de Dommel. Het huis is bijzonder 
licht en ruim met allerlei voorzieningen zoals kapsalon, Internetcafé en niet te 
vergeten een bibliotheek. Ook huisdieren van de bewoners zijn welkom, dat is 
heel bijzonder voor een tehuis. En weten jullie dat er 350 vrijwilligers actief 
zijn? Ouderen met dementie zijn hier op hun plek. Iedereen die daar woont 
voelt zich veilig en geliefd. Er zijn diverse activiteiten, muziekavonden en 
andere leuke evenementen. Er valt veel te kiezen om de bewoners een zo 
prettig leven te bezorgen. Een huis waar indien nodig, geweldig is om te 
wonen. Ook mensen van buiten kiezen voor dit fantastisch huis. 
 



Wij hebben er een gezellige lange stop gehad. Men kon er van alles drinken 
met een zoete of hartige lekkernij erbij. Er werd veel bijgepraat door onze 
leden er hing een gezellige sfeer. 
 
Ook de terugreis was prachtig. Er werd volop genoten van de tocht, mooie 
natuur en gezellige stop. 
Tegen 17.00 uur kwamen wij aan op het Dorpsplein, sommige deelnemers 
reden rechtstreeks richting huis, andere zeiden elkaar op de Dorpsplein gedag. 
 
Alweer een prachtige route, dank daarvoor. Tevens dank aan onze fiets-
begeleiders en onze vaste fotograaf. Zonder jullie geen rit. 
 
Graag zien wij jullie op dinsdag 3 juli aanstaande. Let op: in verband met de 
kermis is het vertrek vanaf ’t Theaterke! 
 
Pas goed op jezelf en elkaar. 
 
Alida 
Best 20 juni 2022. 


