
 

 

Op zondag 28 mei a.s. is de 2e OLAT Dauwtraptocht naar de 
Kapel van de Heilige Eik in Oirschot. De eerste editie in 2016 
kende 114 deelnemers, die vanuit 4 verschillende locaties 
naar Oirschot liepen. Uit de evalua�tie kwam dat het prachtige 
tochten waren, maar dat ’s morgens vroeg tussen half 6 en 
half 7 starten voor velen toch wel aan de heel vroege kant 
was. Dat is dan ook meteen de belangrijkste wijziging voor de 
2017 tocht: Er kan gestart worden tussen 6.00 en 9.00 uur. 
 
Nog even voor iedereen wat achtergrondinformatie bij het 
ontstaan van deze Dauwtraptocht op de laatste zondag van 
mei: In het katholieke geloof is mei de Maria-maand en vroe-
ger ging men dan ook vaak op bedevaart met Hemelvaart of 
Pinksteren, naar bijvoorbeeld Scherpenheuvel of Kevelaer. 
Daarnaast ging men in Midden Brabant vaak naar de ‘De Ka-
pel van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Eik’ in Oirschot om 
een kaarsje aan te steken en te bidden voor Maria en dierba-
ren. Wil je meer weten over de geschiedenis en legende 
rondom het Mariabeeldje van de Heilige Eik, ga dan naar de 
website van de parochie Odulphus van Brabant: 
h�ttp://www.odulphusvanbrabant.nl/petrus/cultuur-historie/
kapel-heilige-eik/ 

In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw was ook Dauwtrap-
pen een bekend gebeuren in onze regio. De plaatselijke har-
monie trok er op een vroege zondag in mei op uit en maakte 
het hele dorp wakker. In de dorpen rondom Oirschot was 
dauwtrappen naar de kapel van de Heilige Eik een jaarlijks 
gebruik waar velen, jong en oud, aan meededen. 
 
Deze dauwtraptraditie hebben wij vanuit OLAT in samenwer-
king met Dinercafé ‘t Kroegske in 2016 nieuw leven ingebla-
zen op de laatste zondag van mei, met een heel andere opzet 
dan de normale OLAT Dagtochten. 
 
Er kan gestart worden vanaf 4 startlocaties in dorpen in de 
regio, vandaaruit wandel je naar de kapel en loop je door 
naar Dinercafé ‘t Kroegske in Oirschot. 
De startlocaties zijn horecagelegenheden in Esbeek 

(Schu�ttershof), Oerle (’t Dorpsgenot), Haaren (De Michel) en 
Boskant (De Vriendschap). Er kan gestart worden tussen 6.00 
uur en 9.00 uur. Men kan individueel starten, in groepjes met 
vrienden, familie of OLAT-maatjes. 
 
Er zijn wederom 4 mooie routes uitgezet, die ongeveer 20 km 
lang zijn. Daarnaast zijn er dit jaar ook routes voor de terug-
tocht uitgezet van ongeveer dezelfde lengte. Onderweg is 
voor elke tocht een caférust ingepast en bij de kapel is een 
OLAT-verzorgingspost. De routes worden niet bepijld, maar 
hebben wel een routebeschrijving. We willen echter vooral 
iedereen digitaal laten en leren wandelen, met de wandel-
app. Vorig jaar bij OLAT geïntroduceerd en nu beschikbaar bij 
elke tocht die OLAT aanbiedt. Je krijgt een digitale routekaart 



 

 

in gpx-formaat toegemaild, om te downloaden naar een wan-
delapp op je mobiele telefoon of te installeren op je GPS-
apparaat. Heb je nog geen wandelapp op je mobiele telefoon 
dan is dit een goede gelegenheid. Er zijn vele wandelapps, 
maar wij bevelen TOPO GPS aan (www.topo-gps.com), een 
pretti�ge Nederlandstalige app die eenmalig 3,99 Euro kost. 

Bij de Kapel van de Heilige Eik kun je bij de OLAT-
verzorgingspost bijkomen van de wandeling en een kaarsje 
aansteken natuurlijk. Daarna is het nog enkele kilometers 
lopen naar ’t Kroegske, waar ruim gelegenheid is om bij te 
komen en een hapje en een drankje te nu�ttigen. 
 
Het vervoer kent verschillende mogelijkheden. Je kunt na-
tuurlijk gewoon teruglopen als je nog zin, condi�tie en energie 
over hebt. Je kunt ook je eigen ophaalservice regelen. Daar-
naast bieden wij als organisati�e een wegbrengservice en een 
terugbrengservice met de hui�fkar of minibus! 
De wegbrengservice houdt in dat je ’s morgens in Oirschot/
Spoordonk bij ’t Kroegske opstapt en met de hui�fkar naar één 
van de startloca�ties gebracht wordt. Deze wegbrengservice 
vertrekt om 6.30 uur en om 8.00 uur. 
De terugbrengservice houdt in dat je vanaf ’t Kroegske met 
de hui�fkar of minibus teruggebracht wordt naar je startloca-
�tie. Deze terugbrengservice vertrekt om 12.00 uur en 14.00 
uur. De minibus gaat vaker. 
 
Deelname is wederom gra�tis voor OLAT- leden en 2,50 Euro 
voor niet-leden. De vervoerservice kost 5 Euro p.p. 
Voor meer informa�tie kun je mailen naar 
dauwtrappen@olat.nl of contact opnemen met  
Harrie Paulissen (06-53749249) of 
John Schepens (0499-573671). 

Op 23 oktober 2016 overleed Riet Emans na een kort ziek-
tebed. Zij zou op 17 mei haar 67e verjaardag hebben ge-
vierd. Riet was al sinds 1998 lid van OLAT. Ze had een voor-
liefde voor wandelingen over langere afstanden zoals Nij-
megen-Ro� erdam, de Bossche 100, Nacht van OLAT, etc., 
die ze de laatste �jd  vaak liep met haar wandelmaatje Jea-
ne� e van Boerdonk. Veel OLAT-leden zullen haar echter 
ook kennen als een vrijwilligster die in de catering ac� ef 
was, bijvoorbeeld bij het Interna�o nal Wandelevenement 
in Weert of de Nacht van OLAT. Samen met haar man Pier-
re maakte Riet ook deel uit van het team dat in 2016 de 
OLAT Clubreizen hee� overgenomen. Tijdens de jaarverga-
dering ontving ze voor haar vele vrijwilligerswerk de Speld 
van Verdienste. 
In haar woonplaats Weert maakte Riet de laatste 3 jaar 
furore door op een jaarlijkse speciale datum het Graaf van 

Hornepad, de OLAT-
wandelweg van 93 
km rondom Weert, 
in 1 dag af te leggen. 
De bijbehorende 
foto’s en verslag in 
de plaatselijke pers 
waren een uitsteken-
de reclame voor het 
Graaf van Hornepad 
en de wandelsport. 
In overleg met echt-
genoot Pierre Emans 
is besloten om haar 
op zaterdag 13 mei 
�jd ens de Graaf van 
Hornepad Wandel-

dag te gedenken. Dat gebeurt door een wandeling over een 
deel van het door haar geliefde pad. De afstand van de Her-
denkingswandeling bedraagt 15 km. Iedereen kan aan deze 
Memorial deelnemen en iedereen mag zijn eigen tempo 
lopen. Gezien de posi�e ve reac�e s die wij al mochten ont-
vangen houden wij er rekening mee dat velen uit de uitge-
breide kring van vrienden en kennissen van Riet aanwezig 
zullen zijn. De wandeling voert o.a. door de natuurgebieden 
van het (Belgische) Stramproyer Broek en de bosrijke om-
geving van het Vosseven in Stramproy. Via het Wijfelter-
broek �n ishen we uiteindelijk in het Belgische natuurgebied 
De Smeetshof. De start van deze tocht is om 10.00 uur van-
af het kerkplein in Stramproy. Wandelaars zullen zelf drin-
ken en eten mee moeten nemen, want onderweg zijn geen 
pauzeplaatsen ingericht. Maar halverwege de route pas-
seert u wel café-restaurant Het Nieuwe Vosseven. 
Bij de start zijn routebeschrijvingen beschikbaar. Deelname 
is gra� s, evenals het vervoer terug van de Smeetshof naar 
de startplaats. In verband met het retourvervoer is het 
noodzakelijk om zich zo spoedig mogelijk, maar zeker vóór 
woensdag 10 mei, aan te melden bij Theo Beelen,  
e-mail theobeelen@planet.nl. Inlichtingen: 0495-533966. 

Herdenkingswandeling 

Memorial Riet Emans  


