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A

rnold Broenink en Hans Heuvelmans
nemen met hun vriendengroep regelmatig deel aan wielertoertochten in
heel Nederland. Al pratend op de fiets
ontwikkelden zo hun eigen droom: zelf een
tocht organiseren. Op 1 september komt die
droom uit en start vanuit Oisterwijk: Brabants
Mooiste. Een wielertoertocht van 70 of 110 kilometer door het gehele werkgebied van Rabobank Hart van Brabant. Een tocht die inmiddels
ook prijkt op de jaarkalender van de NFTU. Arnold en Hans zijn met hun vriendenteam druk
met alle voorbereidingen. 'De start en finish zijn
in ons eigen dorp Oisterwijk. Rondom de kiosk
op de Lind bouwen we een bourgondisch finish
village met street food, Brabantse bieren en gezellige muziek. Het wordt een geweldig sfeervol
geheel, waar vele lokale ondernemers hun
steentje aan bijdragen', vertelt Arnold. Hans benadrukt dat Brabants Mooiste geen commerciële activiteit is. 'Daarom kregen we als organiserende stichting juist een waarderingssubsidie
van Migo, de organisatie die maatschappelijke
innovaties in de gemeente Oisterwijk ondersteunt. Het innovatieve zit onder andere in het

sociale aspect van deze tocht. Op verschillende
plekken in het traject, zoals bij de Heilige Eik in
Oirschot, zijn namelijk pauzes ingelast. Daar
kunnen de fietsliefhebbers elkaar ontmoeten en
genieten van de hapjes en drankjes die Smaeck
verzorgt.' Arnold vult hem aan: 'Die catering is
overigens bij het inschrijfgeld inbegrepen, evenals de technische en medische ondersteuning.
Tweewielerspecialist Rene van der Linden zorgt
voor die technische ondersteuning, de lokale
EHBO en fysiotherapeut Maartje & Co voor de
medische. Bij de finish halen de Brabants Mooiste dames alle deelnemers binnen en trakteren
de Bier Baronnen alle fietsers op een welverdiend biertje. Geweldig hoeveel verbindingen zo
ontstaan.' Hans: 'Dat maakt ook dat we de prijs
voor deelname zo laag kunnen houden. Mensen
fietsen al mee voor 20 euro. En leden van de Rabobank die zich voor 15 juli aanmelden, krijgen
zelfs 3 euro korting. We merken dat hele families, vriendengroepen en bedrijfsteams zich al
inschrijven. Wij weten uit ervaring hoe leuk het
is om samen zo'n tocht te fietsen. Dus als je zeker mee wilt doen: schrijf je snel in. Er is een
startbewijs voor 1000 mensen.'

MEEDOEN?
Wil jij met je gezin,
vrienden of collega's
meerijden met deze
fietstocht? Dat kan!
Deelname kost 20 euro
per persoon. Als je je
voor 15 juli aanmeldt
als lid van de Rabobank
krijg je een korting van
3 euro. Aanmelden kan
via brabantsmooiste.nl.
Hier vind je ook meer
info over het programma en de route. Wil je
bijdragen als sponsor
of vrijwilliger? Super!
Neem ook dan even
contact op via de site.
Daar vind je ook een
mailadres en telefoonnummer.

