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Nou genoeg gekletst. Ik ga fietsen. Wat is de frisse
lucht toch heerlijk! Ah daar zie ik het bos al. Dit
natuurgebied heet “De Maashorst”. Oei wat zie ik
nu? Het zijn paarden en koeien. Tringeling, koetje
ga eens weg. Gelukkig hij gaat al weg. Wat een
mooi slingerend fietspad is dit dwars door het
bos. Heel avontuurlijk! Wat is dat? Ik weet het
al. Dat is de “put van Hofmans” met veel zand en
water. Ik ga hier even pauzeren. Ik spring weer
op mijn fietsje en wat zie ik daar? Ik ben al bij de
tennisbaan, die ligt vlakbij mijn huisje.
Ik heb nu wel honger gekregen van al dat fietsen.
Lekker, daar zie ik een restaurant. “Mevrouw,
mag ik een pannenkoek?”. O nee, ik begin weer
te borrelen en te koken. Nu eet ik snel mijn
pannenkoek op en ga ik weer terug naar mijn
warme huisje. En weet je wanneer jullie mij
weer dassentrots maken? Als jullie het Docus
de Das Avonturenpad lopen en de “Docus in de
Maashorst-route” fietsen. Wie weet komen we
elkaar dan wel tegen! Nou, veel plezier en succes!

Familie Docus de Dasroute
De familie Docus de Dasroute is een afwisselende
fietsroute voor het hele gezin. De route gaat grotendeels
door de bossen en steeds over (vrijliggende)
fietspaden. Onderweg zijn voldoende rustplaatsen en
horecagelegenheden om van de omgeving te genieten.
Een groot deel van de route voert door natuurgebied De
Maashorst. Gestart kan worden in Schaijk en in Zeeland.

Er zijn nog 2 familie Docus de Dasroutes,
deze starten en zijn tevens verkrijgbaar bij
- Recreatiepark De Heische Tip, Straatsven 4, Zeeland
- Recreatiepark de Heidebloem, Noordhoekstraat 5, Schaijk
Ze zijn ook te downloaden op vvvlanderd.nl

Met veel dassengroetjes
van Docus de Das

Docus fietstocht
startpunt Restaurant
Nieuw Schaijk
lengte 9 km
door de Maashorst
bezoek avonturenpad
diverse terras- en horecamogelijkheden

meer mogelijkheden om te genieten?

www.vvvlanderd.nl
facebook.com/toerismelanderd
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Restaurant Nieuw Schaijk

Docus fietstocht routebeschrijving
Dag jongens en meisjes, ik ben Docus, Docus
de Das. Misschien kennen jullie mij al. Zo niet,
nu weten jullie het. Jullie kunnen mijn huisje
vinden als jullie het Docus de Das Avonturenpad
in Schaijk lopen. Dat pad is naar mij vernoemd.
Daar ben ik dassentrots op. Als jullie willen
kunnen jullie even langs komen en op mijn deurtje
kloppen. Maar vandaag hoeft dat niet, want ik
ben vandaag van plan om te gaan fietsen. Ik ga de
route “Docus in de Maashorst” fietsen. Die route
is ook al naar mij vernoemd. Mijn dassentrotsheid
begint te koken en te borrelen. En dat gebeurt
alleen als ik zo dassentrots ben dat het niet beter
kan.
De fietsroute start bij Restaurant Nieuw Schaijk
aan de Rijksweg in Schaijk. Als je een klein stukje
hebt gefietst door het bos kom je bij mijn Docus de
Das Avonturenpad. Zet hier je fiets maar even neer
en wandel over mijn pad. Het avonturenpad is 1,5
km lang en als het mooi weer is, kun je er in het
water spelen.
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1. Start bij Restaurant Nieuw Schaijk in Schaijk. Fiets de
Zeelandsedreef in (dus niet het kruispunt oversteken).
2. Ga bij de Franse Baan RA (richting
“Groepsaccommodatie en Wellness De Buitenhorst”).
3. Ga RA het fietspad op richting knooppunt 66 en
vervolgens weer RA richting knooppunt 45.
4. Bij knooppunt 45 vind je het Docus de Das
Avonturenpad.
5. Ga LA richting knooppunt 65. Dit is een lang –
geasfalteerd – fietspad dat dwars door de Maashorst
voert.
6. Ga bij de kruising RA richting knooppunt 24. Let op
blijf hier links aanhouden. De zandweg gaat over in
een verharde weg (Nisterooise Baan).
7. Ga vóór de Rijksweg RA de ventweg op.
8. Ga de eerste verharde weg RA (Postiljonstraat -> gaat
over in de Hoevestraat).
9. Ga aan het einde van de Hoevestraat RA
(=Udensedreef ) en direct weer linksaf (dr.
Langendijklaan). Als je de Udensedreef wat verder
volgt, kom je vanzelf weer bij het Docus de Das
Avonturenpad.
10. Ga aan het einde van de dr. Langendijklaan LA het
fietspad op. Voor de verkeerslichten ben je weer bij
Restaurant Nieuw Schaijk.

