Verslag fietstocht 28 juni 2014
Vandaag is een bijzondere dag. Voor het eerst zullen we het fietsweekend en de dagtocht van de Bgroep deels combineren. Het blijkt dat dit een goed idee en een goede datum is; er is een
deelnemerslijst met 16 dames. De voorbereiding is in handen van Wilmy, Ilonka en Anja van Rijswijk.
We starten vanaf Wilmy, en onderweg zullen Tonie, Yvon en Anja Bouwland aansluiten. Nu we toch
namen noemen, de andere deelnemers zijn: Alette, Anita, Annelies, Erika, Evelien, Hetty, Jenny,
Marieke, Marjan enTineke.
9 Uur is de start, maar we hebben niet veel haast omdat de 1e koffiestop speciaal voor ons om 11.00
uur opengaat, en dat gaan we makkelijk halen. We fietsen langs de N224 richting West-End waar
Tonie en Yvon aansluiten. Nadat we over de A50 zijn, sluit Anja Bouwland aan. Haar vriend maakt
veel foto’s van de hele groep. Via de Loenermark fietsen we over de Posbank en we prijzen ons
gelukkig dat we zo’n mooie dag hebben en dat we in zo’n mooie omgeving wonen. De route is niet al
te moeilijk, de klimmetjes zijn er door de routeplanners uit gelaten! Via Rheden steken we met het
fietspontje de IJssel over, en dan is het al tijd voor de koffie. We zitten dan op bijna 40 km. en hierna
zullen de dag-deelnemers een andere kant opgaan. We drinken koffie bij Grand Café Rutgers in
Lathum. Een heerlijk zonnig terras voor onszelf, koffie en appeltaart voor wie dat wil.
We nemen afscheid van de weekendgangers, zij zullen verder naar het zuiden gaan. De dagdeelnemers gaan over de dijk via Westervoort naar de pont naar Huissen. Daar zien we veel
wandelaars, misschien zijn ze aan het oefenen voor de 4-daagse? Door Arnhem-zuid belanden we op
de Drielsedijk, waar Yvon de verleiding van haar huis niet kan weerstaan. Het lijkt wel de
pontjestocht, want we steken de Rijn weer over met het fietspontje bij de Westerbouwing. Met z’n
vijven fietsen we door naar het lunchadres bij Kasteel Doorwerth. Ook daar kunnen we lekker buiten
zitten en genieten we van een heerlijke lunch. Dan is de Boersberg geen probleem meer en via
Wageningen-hoog komen we terug in Ede. We hebben zo’n 85 km op de teller staan en zijn het
erover eens dat dit zeker voor herhaling vatbaar is.

