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De zomer is weer op de helft en we wachten nog steeds
op het stabiele zomerweer. Dat zal lang wachten zijn, want 2021 blijkt een
kwakkelzomer, gecombineerd met de corona-maatregelen is het geen zomer
voor de top-tien.
Het weerhoudt ons niet van zaterdagse wandeltochten in de Biesbosch,
weliswaar steeds met een klein ploegje, niet iedereen is meer zo mobiel als
enkele jaren geleden. Maar.....we blijven lopen en fietsen.
Er is wel een lange fietstocht gemaakt door de “bikkels” van de club, leuk om de
verslagen te lezen.

Wij hadden er zin in!!!!!! een korte beschrijving van onze Fietstocht op de
Veluwe op 12 juli 202 door Joke Sint Nicolaas
Om half 9 afgesproken in de Tjaskermolen in Papendrecht bij Hans de Waard
om van daaruit te gaan rijden.
Kees stond om kwart over 8 bij mij voor de deur, fiets op de drager en op weg
naar Papendrecht. Daar stonden Hans en Marijke ons al op te wachten. Inladen
en op pad naar de Veluwe.
Richting Nunspeet. Om ca 10 uur arriveerden wij bij de parkeerplaats in
Nunspeet. Na even een blik geworpen te hebben op het ons welbekende pand bij
de Spoorlijn van Restaurant JORIS, en ja hoor , het is er nog steeds.
Wat hebben wij daar een paar gezellige keren gegeten met elkaar, jaren geleden
met veel RLVM-vrienden.

Van Hans de routekaart gekregen met daarop de knooppunten die wij gingen
volgen.
Maar voor dat wij bij de start van onze route aankwamen hadden wij er al ca 14
km op zitten, dus tijd voor koffie in een leuk café in Vierhouten. Na de koffie
gingen wij vrolijk op pad. Eerst was het nog wat fris maar dat ging snel over en
de jasjes gingen uit.
Via allerlei dorpjes en mooie paden in de bossen volgden wij ons pad en de
aangegeven nummers. Wat is dat makkelijk en eenvoudig om zo een fietstocht
te doen. Gezellige drukte onderweg, veel fietsen, lopers, sporters.
Tussen de midden een leuk bankje in bosrijk gebied opgezocht om onze lunch te
verorberen en even de benen te strekken ( dit was wel nodig na enkele uren op
de fiets )
En weer op pad richting eind punt. Onderweg veel genoten van de omgeving en
het fietsen.
Soms wat moeilijkere paden in de bossen maar dat mocht de pret niet drukken.
Helaas geen enkel wild dier waargenomen tot onze spijt.
Gestaag gingen wij voort richting eindpunt. Om ca half 4 waren wij er en toen
hadden wij er ca, 5,5 uur op zitten en ca 60 KILOMETER gefietst. Even nog de
nummers die wij hebben gevolgd: 15-16-43-42-02-45-75-76-77-19-13-26-0809-05-03-04-78-40-14-15. Wat hebben wij genoten en wat is de Veluwe toch
geweldig mooi.

Verslag fietstocht Nunspeet, door Marijke Kelder
Voor zaterdag 12 juni was door Hans een mooie fietstocht uitgezet. In de app
was vermeld dat er keuze was voor een lange rit van 47 km en een kortere van
22 kilometer. Ook mogelijkheden om met de trein te gaan en om daar een fiets
te huren.
Er waren 5 aanmeldingen binnengekomen. Op het laatst helaas een afzegging
van Wout vanwege een longontsteking. Dus vertrokken we met z'n vieren met 2
auto's Kees, Hans, Joke en ik om half 9 vanaf het huis van Hans. Vanaf de grote
parkeerplaats in Nunspeet stapten we rond 10 uur op de pedalen. De route liep
via fietsknooppunten. Gelijk al door het Zandenbos naar Vierhouten. Hier lekker
koffie gedronken. Toen weer verder door schitterende natuur. Joke en ik reden
voorop. Na een tijdje vroegen Hans en Kees of wij ook die wilde zwijnen
hadden gezien. Nu wij niet dus. We reden te hard, was de stille boodschap. Wel
kwamen we nog langs een mooi kasteel.
Toen richting Apeldoorn. De lunchpauze was bij een grote vijver met veel wind.
De van thuis meegenomen broodjes smaakten goed. Ook een molen in Wenus
waren we voorbij gereden, maar die kenden we wel: molens. We kwamen op het
landgoed 't Loo. En toen door naar de Staatsdomeinen. Nou dat hebben we
geweten. Zeker 4 km vals plat met tegenwind en op een onverharde weg naar

knooppunt 8. Steeds bij een bocht dacht je we zijn boven, maar mooi niet, weer
verder naar boven. Een goede training voor de Mont Ventoux.
Dan moest bij het knooppunt iets te zien zijn dat de kathedraal wordt genoemd.
Niet gevonden, jammer, bleek later een bronzen boomstam te zijn. Maar de
mooie bossen vergoeden alles.
Toen wilden we wel even een rustpunt. Wij kwamen bij een mooi gebied en hier
was ook een Bezoekerscentrum. Voor 2 euro kon je naar herten en zwijnen
kijken. Niet gedaan. Er was ook een mooi restaurant het Aardhuis met gezellige
stoelen en tafels, maar gesloten.
We reden weer verder over een smal weggetje met bochtjes en dat ging naar
boven en beneden, heel leuk en spannend, maar ook geen hertje te bekennen.
Terwijl medebezoekers van dit gebied ons foto's met herten hadden laten
zien. Inmiddels reden we in Hoog Soeren.
Daarna kwamen op een grotere weg uit. Ineens hoor ik mijn naam noemen en ja
hoor links van de weg een hertenkamp. Kostte ons dus geen 2 euro. Dan
uiteindelijk een gezellig fietscafé in Uggel.
Heerlijk op een zachte bank met koud bier en rosé. Dat was wel verdiend.
Dan het laatste stuk door Elspeet met uitgestrekte heidevelden. Nog niet in bloei,
maar in augustus beslist nog een bezoekje waard. Vervolgens komen we nog
langs een replica van een grafheuvel, even afgestapt en alles serieus bekeken.
Vierhouten komt weer in zicht en we rijden door naar de parkeerplaats. Rond 4
uur vertrekken we weer richting huis. Al met al een onvergetelijke dag.
Geïnspireerd door deze verhalen hebben Rien en ik een midweek geboekt bij
hotel de Hoeve in Nunspeet, de favoriet van Corrie en Gerrit en hebben in 4
dagen gedaan, wat de bikkels in 1 dag deden. 1 dag heen, 1 dag terug en 2 dagen
30 kilometer gefietst. Wat is de Veluwe mooi. Mijn extraatje was: zwemmen in
het hotel.

Hallo clubgenoten,
het kan zijn dat jullie mij hebben gemist, nee, ik ben niet verhuisd of toch wel
een beetje. Laat mij het uitleggen. Sinds enige tijd heb ik een caravan, en dus
ben ik regelmatig niet thuis maar in Zeeland.
Tussendoor ben ik voor de post enz. wel af en toe thuis , maar dat is dan maar
een dag of 2 of 3.
Mijn caravan staat in Yerseke, en vlakbij een strandje aan de Oosterschelde, het
water is heel schoon en nooit gevaarlijk. Stel dat jullie eens in de buurt zijn, kom
gerust langs. Als je zeker wilt zijn of ik er ben, dan graag een belletje:
0626802869. Ik wens alle een gezonde zomer met veel wandelplezier en t z t
zien we elkaar weer.
Hartelijke groet, Mini v Waardenberg.

De laatste nieuwtjes:
Jaap en Riena zijn verhuisd en wonen nu Grote Weel 33 3291 DA
STRIJEN een paleisje, schrijft Riena.
Jannie Nelissen is weer thuis na haar val met Pinksteren die een heup-operatie
tot gevolg had.
Gerrit is geopereerd aan staar en leek een paar dagen op een zeerover.
Beterschap en sterkte.
Wat fijn dat we via app, mail, telefoon en deze krant op de hoogte blijven van
elkaars wel en wee.
We blijven zo toch de vriendenclub, die we destijds voor ogen hadden. Door te
wandelen en te fietsen houden we onze conditie op peil, samen koffie drinken en
een leuk gesprek op de zaterdagmorgen blijft gezellig

