Kort verslag van de regiowandeling op zaterdag 27 april 2019 rondom
Hoewel de weersvooruitzichten niet al te best zijn, valt de start om 09.30 uur met de laatste
druppeltjes mee … Vooraf hebben we genoten van de koffie/thee uit de kofferbak van Erik,
waarvoor nogmaals dank!
Voor het vertrek heet Piet Creemers de 33
deelnemers aan de tocht van ongeveer 19 km
hartelijk welkom en vertelt hij over:
- Het ontstaan van Schijndel (Skinle= schorsbos;
schors voor het leerlooien) in 1299 (of eerder zoals
blijkt uit recente opgravingen); in 1309
gemeenterechten gekregen van Hertog Jan II van
Brabant; Bodem van Elde: gemeyntegronden rond
Schijndel, grenzend aan Sint-Oedenrode, Gemonde,
Sint-Michielsgestel, Heeswijk-Dinther en Veghel; de hopteelt voor het bier brouwen; de 3
k’s: kaarsen, klompen en kousen: kaarsen van Bolsius, het hoofdkantoor –onlangs
gerenoveerd- staat nog altijd in Schijndel, er is nog 1
klompenmakerij (Van Kaathoven aan de Korteweg),
die onlangs 100 jaren bestaat en waar nu per dag 100
klompenparen worden gemaakt voor agrariërs en
stratenmakers; de kousenfabriek Jansen de Wit (met
enige duizenden werknemers) is na fusie met Danlon
in de jaren 1980 failliet gegaan en verdwenen; de 3e k
staat nu voor kunst: dankzij oud-burgemeester
Scholten kent Schijndel veel kunst en is er een
kunstroute om te fietsen of te lopen. Ruim 2 jaren geleden is Schijndel geen zelfstandige
gemeente meer: onderdeel van Meierijstad door fusie met Veghel en Sint-Oedenrode
(samen ongeveer 80.000 inw.)
- Enige bezienswaardigheden: De neo-gothische Sint-Servaaskerk uit 1839 met de laatgothische kerktoren uit 1523 aan de Markt; met in de kerk de grafsteen van Jan van
- Amstel, zeeheld die in 1669 in Schijndel is gestorven; de
befaamde Glazen Boerderij uit 2013, ontworpen door de
beroemde architect Winy Maas, geboren in Schijndel; het
museum Jan Heestershuis in de Pompstraat met
beeldentuin (met museumjaarkaart gratis te bezoeken).
De tocht loopt door populierenlanen, langs het
waterwingebied, waar niet geboord mag worden, langs de
klompenmakerij, naar de spoorwegovergang van het zgn.
Duits Lijntje of de Boxteler Bahn. Piet vertelt daar allereerst
nog over de Zusters van Liefde uit Schijndel, die op het gebied
van Zorg en Onderwijs heel veel voor Schijndel hebben

betekend: door hun toedoen was er voorheen Ziekenhuis St. Lidwina (Boschweg) met later
ouderenzorg, Verpleegzorg in Barbara (Wijbosch), waar veel zusters hebben gewerkt; in het
onderwijs stichten ze lagere meisjesscholen, de mulo voor meisjes met internaat, de
huishoudschool, de kweekschool voor meisjes; het St. Jozefklooster, waar nu nog ongeveer
60 zusters leven, is niet meer hun eigendom.
Het Duits Lijntje (Boxtel, Schijndel, Veghel, Uden,
Mill, Gennep, Goch, Wesel vormde vanaf 1881 met
D-treinen een belangrijk verbindingstraject tussen
Londen-Vlissingen-Berlijn, Sint-Petersburg; zonder
overstappen van Vlissingen naar Berlijn ! In 1913
met 876.213 passagiers ! In 1925 werd deze
spoorlijn genationaliseerd en gedegradeerd tot
zijlijn; in 1950 stopte het personenvervoer; in 2004
was ook het einde van het goederenvervoer tussen
Veghel en Boxtel een feit. Pogingen om de lijn weer
te laten werken door de gemeente Veghel hebben geen resultaat gehad; mogelijk komt er
ooit een fietspad van Veghel naar Boxtel door fraai natuurgebied …
De tocht gaat door natuurgebied de Geelders, in 1386 landgoed Gheerlaer geheten, Geer
van Geerling van den Bossche, laer = ontginning in bosrijk gebied; de ontginning was in de
vorm van kampen (met wallen omgeven) voor de produktie van hout en voor weidegang.
Het is een nat gebied met soms veel muggen in de zomer (en teken). Bosanemoon en slanke
sleutelbloem bloeien er volop in het voorjaar.
Olland (1100 inw.) , gemeente Meierijstad.
De naam komt mogelijk van Onland= slecht
land=slechte grond, kreeg in 1314
gemeenterechten van Jan III van Brabant.
Bezienswaardigheden: Sint Petruskapel, in
1990 ingezegend bij het 125-jarig bestaan
van de parochie (eerder al een kapel voor
1466, mogelijk in relatie tot het
Karthuizerklooster in de buurt); de na de
oorlog herbouwde Sint-Martinuskerk en de
rode beuk daarbij (1850).
We genieten bij cafe d’n Toel van een lekker worstenbroodje, van koffie of thee en eigen
brood en dat zonder donativokoker !
Op onze verdere tocht passeren we nog Golfclub de Schoot met het 9-holes golfterrein,
gestart in 1973. En via de Schijndelse Hei lopen we door enige buien terug naar Schijndel,
waar Erik Frans en mij dankt voor de tocht en liefhebbers uitnodigt om nog een drankje te
nuttigen in de Glazen Boerderij aan de Markt. Ongeveer de helft gaat mee …

Een aantal deelnemers hebben ons gevraagd naar de route. Daarom hier deze tocht via
wandelknooppunten (uitgezet via Visit Brabant):
Langs het Eldecollege aan de Putsteeg, via Keur (evt. wkp 40, 41), daarna wkp 46, 45, 47, 48,
15, 30, 7, 68, 67, 14, 13, 60, 21, 57, 58, 59, 6,7, 8, 23,24, 38, 39, 40 terug naar Dioscuren
Sportcomplex, waar op zaterdag/zondag gratis geparkeerd mag worden (op werkdagen niet:
blauwe zone!)
Piet
mede namens Frans

