
                                          Naar de Jacobushof 
 
Verslag van de gereden tour naar “Jacobushof” Boxtel 5-7-2022. 
Lange route, 25,2 en de korte route,  23,5 km. 
 
Deze week was er kermis, daarom vertrokken wij vanaf het “Tejaterke”. 
 
Jammer, de opkomst was niet zoals altijd, terwijl het toch mooi weer was. 
 
Ronnie was aan de late kant, maar toch werden er banden opgepompt,  
daardoor werd het vertrek wat later. De drie groepen waren niet al te groot. 
Kleur groen reed 1 op 1, wat een luxe. 
 
Tijd om te vertrekken en begint onze ontdekkingstocht door het buitengebied. 
Elke tocht wordt men verrast door de prachtige natuur met hun verscheiden- 
heid  aan bloemen en planten en vergezichten. 
De mais wordt alsmaar groter en groter.  Ik sta elke keer versteld van ons 
prachtige Brabant en zeker van het buitengebied. 
 
Tijs om uit te rusten, deze keer is het “Jacobushof” in Boxtel. 
Op het mooie plekje in het Groene Woud ligt Boerderijterras “Jacobushof” 
een  voormalige koeienstal omgebouwd tot een sfeervolle lunchroom. 
Het is genieten  van de smaak van het platteland in de knusse huiskamer, op 
het binnenhof waar kippen en poezen heerlijk rondscharrelen. 
De koeien die in de stal staan te loeien, hartstikke leuk om te horen en te zien. 
Tevens is er een winkeltje, hier verkoopt men het hele jaar woonaccessoires. 
Jammer dat alles duur is. 
 
Onder de grote luifel is het goed toeven, met een bakkie koffie of iets anders, 
werd bijgepraat. Tijd om terug richting Best te gaan. Gelukkig nog mooi weer, 
de weergoden zijn ons goedgezind. Op deze manier wordt de middag nog 
leuker. 
 
Onze fietsbegeleiders hebben weer hun best gedaan om ons veilig thuis te 
brengen. Fijn dat jullie er zijn. Onze dank daarvoor, en niet te vergeten onze 
vaste fotograaf die toch maar elke rit weer voor prachtige foto’s zorgt. 
Al met al een gezellige mooie tocht. 
 
De volgende scootmobieltocht is gepland op: 2 augustus. 
Pas goed op jezelf en elkaar             09-07-2022        Alida 


