
Sluitingstocht  26 september 2020  
 

Ja , wat sloten wij af? 

Een bijzonder fietsseizoen! 

Veel kunnen fietsen en veel niet kunnen doen. 

Maar de sluitingstocht ging gelukkig door! 

De weersverwachting was niet zo goed maar het werd een topdag! 

Niet te koud en de zon scheen ook nog dus wij enthousiast op pad. 

Bij hotel Westend stonden Tonie, Yvon en Sonja vol ongeduld op ons, Marjan, Idwerd, Liesbeth 

Jolanda, Alette, Anja en mij (Jenny) te wachten en gingen wij ri Arnhem met de wind in de rug. 

Met frisse zin gelijk de gang er in. 

Passeerden Arnhem-zuid en Huissen en via leuke wegen en paden bij park Lingezegen aangekomen. 

Wat een prachtige  stopplaats! Coronaproef banken aan het water. Onze eigen drank meegenomen 

en  Tonie en Marjan hadden er een gezellige traktatie bij! 

 

 



 

Hier kon geen terras met taart tegenop! 

Lekker zitten genieten van de locatie en elkaar. 

De fietsen konden ook lekker uitrusten  plat in het gras. 

Op naar de volgende stop. Via het snelfietspad Arnhem-Nijmegen door Ressen, prachtig kerkje staan 

bewonderen in (naam) en mooie weggetjes en paden naar Slijk-Ewijk voor de lunch. 

Weer zo’n mooie plaats aan het water! 

 Geen klagen dus en de tijd om bij te praten. 

Tevreden en uitgerust ons stalen ros op voor de eindsprint! 

En voor de pont  Wageningen afscheid genomen van Tonie en Yvon, jammer, Yvon was voor het 

laatst met ons mee. 

We hopen dat er in november nog een etentje gepland kan worden maar met de corona berichten is 

dat onzeker. 

En dan na de pont nog ff de hellingproef! Voor de diehards geen probleem dus.   

Ik zag ze wel weer boven! 

En dan richting huis met een zeer tevreden gevoel over een mooie, goed uitgezette tocht en leuk 

gezelschap! 

Hartelijk dank Tonie en Marjan!  Het was een fijne dag!!!! Toppie 

 

Groet Jenny 


