
Fietsweek in het Drents Friese Wold  van 12 t/m 16 juni 2017

19 enthousiaste dames die op de pedalen dit prachtige stukje Nederland gaan verkennen.
De weersvoorspellingen zijn goed dus dat wordt, zeker op de fiets, genieten.
De eerste dag gaan we na ontvangst met koffie en krentenwegge en iets later een lunch 
op stap.
Dit wordt zoals gebruikelijk een kortere rit, alleen ’s middags.
We gaan richting Wateren en hebben een stukje verder een stop bij het Onderduikershol.
Even een klein paadje het bos in, maar… meer als de helft was er niet, die waren recht toe 
recht aan flink doorgereden.  Eén van ons snel terug gereden, maar niks meer te zien. En 
wat zijn dan mobile telefoontjes handig. 
Vervolgens richting Doldersum en daarna via mooie bospaadjes weer richting Zorgvlied.
Na het diner kwamen de sjoelbakken op tafel, 2 stuks. Wel bleek dat de ene betere 
resultaten gaf, dus iedereen wilde daar op (punten scoren)
Dag 2  genaamd Rondje Diever
Eén van de dames voelde zich niet lekker en wilde graag weer naar huis.
We hebben haar weer terug gebracht en zijn daarna op zoek gegaan naar de rest van de 
groep. Dit was niet zo moeilijk want we konden rechtstreek naar het lunchadres in Diever
Hier kregen we een heerlijk broodplankje voorgezet, smullen!!!
De groep was via het bospaviljoen in Appelscha gegaan (koffie +) en daarna naar Diever.
Vervolgens gingen we richting Vledder waarbij we onderweg een stop maakten bij de 
blauwebessenkwekerij in Wapse, (Heerlijke sapjes en ijsjes) ook nog een rondje door de 
pluktuin gelopen.
Onderweg waren er natuurlijk weer de diverse “snoeptrommel” stops en na een mooie 
warme dag kwamen we voor diner en overnachting weer thuis.
Vanavond hebben we na het eten geraden wat de gemiddelde leeftijd van de groep was, 
er waren twee winnaressen, tot op de maand nauwkeurig.
Dag 3  Dagje Friesland 
Na weer een heerlijk en uitgebreid ontbijtbuffet, vandaag namen we een lunchpakket mee, 
gingen we weer op onze stalen rossen.  Boyl, Olderberkoop en Oosterwolde.
De eerste stop was bij de klokkenstoel in Boyl (met snoepje)  Vervolgens via weer 
prachtige routes richting de koffiestop bij het Koepelbos, heerlijk in de zon en dat kun je 
lang volhouden. Maar er moest nog meer gepeddeld worden dus hupsakee in t zadel.
Uiteindelijk kwamen we bij een boerderij waar buiten een stalletje stond met allemaal 
tafels en stoelen. Dit was ons lunchonderkomen. Drinken was daar voorhanden, de boer 
bracht verse karnemelk en melk en de rest hadden we zelf. prima plekje. Daarna was 
Oosterwolde aan de beurt, maar wat is die Tjonger lang, km na km langs de waterkant. 
Eén voordeel, er was bijna geen wind, alleen een klein briesje, dus dat fietste wel lekker. 
In Oosterwolde aangekomen kon ieder z’n eigen gangetje gaan, terrasje, bankje, winkeltje.
Lekker relaxen.  Na een goed uurtje stapten we weer op om de laatste kilometers die dag 
vol te maken.
Dag 4  Veenhuizen staat op het program. We vertrekken vandaag weer een half uurtje 
vroeger dan de voorgaande dagen, maar geen enkel probleem. We willen tenslotte eruit 
halen wat erin zit. We hebben weer een fantastische route, Wat is dit gebied toch mooi. 
Zowel voor de mensen die van ver komen als voor de Drenthen die dichterbij wonen.
Ons eerste doel deze morgen is Fochteloo, het dorpscafé.  De mevrouw schrikt even van 
zoveel dames in eén keer. Maar ze herstelt zich en zegt dat de koffie zo klaar is. En wij, 
ach wij zitten heerlijk op een stoel (geen zadel) in de zon en altijd genoeg te bespreken.
Na een heerlijke stop (letterlijk en figuurlijk) stappen we weer op richting Veenhuizen.



Daar aangekomen eten we eerst op de bankjes onze meegenomen lunch op en gaan 
daarna ieder op eigen gelegenheid het dorp/museum verkennen.
Op het afgesproken uur is iedereen weer present en gaan we nog met z’n allen een kopje 
thee/koffie met cake nuttigen bij een klein winkeltje achter het museum. Het is een soort 
van winkel van sinkel maar dan op handwerk- en fröbelgebied. je kijkt je ogen uit.
De lucht wordt steeds donkerder en er zijn buien voorspeld dus we stappen maar weer op.
We gaan terug via de Fochteloer Heide en hebben geluk, geen regenbuien.
Uiteindelijk komen we in Appelscha aan en daar kun je niet om de terrassen heen, dus 
stop en allemaal aan het ijs, heerlijk.
Daarna nog een klein stukje en we zijn weer thuis.
Na het diner gaan we onder leiding van een fanatieke speljuf aan de bingo.
Hierbij was een drankje en hapje geregeld en dat viel wel weer in de smaak.
Daarna ging ieder zijns weegs (kamer) en werd een en ander klaar gemaakt voor vertrek.
Dag 5  Appelscha, Verrassing
Na het ontbijt en uitchecken gingen de meeste koffers en tassen al weer de auto in.
Hierna vertrokken wij voor onze laatste fietstochtje richting Appelscha.
Daar was het doel het kookmuseum. Dit werd speciaal voor ons eerder geopend. 
Na eerst koffie met iets lekkers, ( waren we ook weer hard aan toe) kon iedereen op haar 
eigen tempo het museum bekijken. Veel ooh’s een aah’s en o kijk, dus herkenning. Was 
een leuke afsluiting.  Nou ja, bijna.. want we moesten weer te zadel naar het hotel.
Hier hadden we nog een afscheidslunch, waarna iedereen met een goed gevulde maag 
haar eigen huis weer kon opzoeken.
Het was een gezellige week, Een prima hotel waar alles kon wat we vroegen.
Willen jullie aan een lange tafel het diner, prima, schuiven we de tafels aan elkaar.
Sjoelen, ook goed, bakken op de tafels. Bingo? leuk,  geen probleem.
En dan hadden we natuurlijk geweldig fietsweer. En allemaal electrische fietsen !!!
Maar bovenal een hele gezellige enthousiaste groep Vrouwen van Nu, zowel 50+ als 80+
Namens de Cie Reizen Drenthe bedanken we jullie voor deze mooie en gezellige week,

Johanna Wessels, Henny Mensink, Aly Krol en Hillie Westerhof


