
                                     Montfortanen 
 
Op 1 november onze allerlaatste tocht van 2022. 
De weergoden waren met ons, prachtig zonnig weer met een beetje wind. 
En genoeg belangstelling om twee flinke groep te vormen. 
 
Helaas kon Ronnie van Welzorg niet aanwezig zijn. Dus geen banden- en  
kleine reparaties. Fotograaf Walter ligt in het ziekenhuis met een zware 
blessure. Wij wensen hem bij deze een voorspoedige genezing. 
Dus ook geen fotograaf, dan moeten wij het doen met herinneringen. 
 
Het was een tocht rondom Oirschot. Eerst  langs de spoorbaan in Best, 
vervolgens langs het Beatrixkanaal en langs de legerplaats richting Oirschot.  
De Generaal Majoor de Ruijter kazerne is een van de grootse legerplaatsen      
in Nederland. We reden langs het oefenterrein waar met terreinwagens en 
andere legervoertuigen wordt geoefend.  
Dit was een voorproefje van een prachtige tocht. Als men goed keek zag je 
diverse paddenstoelen, prachtige herfstkleuren bladeren. Echt geweldig. 
In Oirschot reden we natuurlijk over de mooie fiets-wandelbrug. 
 
Oirschot is een gastvrije gemeente midden in het groen met diverse 
dorpskernen en een fraai buitengebied; kortom een plaatje. Wist je, dat er 
rond Oirschot meer dan 80 vennen liggen? Verder is er veel kunst, cultuur en 
Bourgondische  gezelligheid. Kijk maar eens naar die schattige huisjes, 
kerkplein en winkels. 
  
Wij gaan van kasteel tot klooster. In 1772 de bouw van het kasteel. 
In 1867 tot 1903 werd het een kostschool, daarna meerdere verbouwingen. 
In 1910 hebben de paters Montfortanen bij hun opleidingshuis op het 
Landgoed Groot Bijstervelt een kapel  gebouwd. Hondenderde jonge 
Monfortanen zijn daar priester gewijd. Sinds van 2018 tot 2020 werd 
verbouwd. Nu is het een woon-/zorgcentrum met horeca in de kapel   
Montfort.  Daar hebben wij in een mooie omgeving, koffie, thee of iets anders 
gedronken met een lekkere petit foure. Na een gezellig uurtje, tijd om weer 
naar Best te gaan.  
 
Langs een omweg, door het platteland, het buitengebied kwam iedereen 
op zijn plaats .  Mede door de fietsbegeleiders zijn wij heelhuids thuis 
gekomen.  Graag wil ik jullie hartelijk danken voor onze veiligheid, zonder jullie 
zoals altijd geen rit. 



 
Een speciaal woordje voor Will, de laatste rit was zo prachtig, er waren plekken 
waar nog niemand was geweest. Wij hebben allemaal genoten van jou route. 
Het was top !!!!!!! 
 
Nu wachten op de jaarvergadering in Januari. Ik wens jullie het alle goeds. 
 
Best, 6 november. 
Alida 


