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Dag 1: zondag 25 augustus 

Op zondag 25 augustus is het zover. Iedereen vroeg uit de veren om op tijd bij de opstapplaats te 

zijn. In Dieren en in Zaltbommel komt de bus van Effeweg met fietsaanhanger ons ophalen. Keurig 

op tijd vertrekken we richting Tours. In de bus heten we iedereen van harte welkom en hopen op 

een geslaagde fietsreis. Even voor St Job in ’t Goor drinken we koffie en thee bij de bus. Tijdens de 

toch best lange reis hebben we de Marseillaise geoefend,  een bloemencryptogram van Dinie 

proberen op te lossen, vertelde Rika ons het verhaal van de noga en tot slot vertelde Diny ons een 

waar gebeurd verhaal. Jan geeft al de nodige instructies over het fietsen, de veiligheid en het 

opladen van de accu’s. Tijdens de reis trakteert hij, omdat hij jarig is en wij zingen natuurlijk. De 

reis verloopt prima en om 17.45 zijn we in Tours. 

 

Nadat we ons op de kamers hebben geïnstalleerd gaan we om 19.30 uur genieten van ons eerste 

diner in ons hotel. Sommigen maken nog een wandelingetje. Uiteindelijk gaat iedereen naar zijn 

kamer om uit te rusten van de lange reis. 

 

Dag 2: maandag 26 augustus 

Na zo’n zware reisdag valt het niet mee als de wekker om half zeven gaat. Maar het uitgebreide 

ontbijtbuffet vergoedt veel en om half negen zitten we allemaal in de bus en gaan richting Amboise. 

Onderweg krijgen we nogmaals instructie van Jan voor veilig fietsen. De fietsen worden uitgeladen 

terwijl wij een kopje koffie of thee uit de bus drinken. Jan zet ons op een rijtje van klein naar groot, 



zodat hij weet welke fiets een ieder nodig heeft. De fietsen worden uitgeprobeerd en versteld zodat 

het allemaal past. De hesjes worden omgedaan, de tassen opgehangen en de helmen gaan op. 

 

Om 11.15 uur vertrekken we voor onze eerste fietstocht. De tocht brengt ons langs de Loire, dan 

het binnenland in waar we langs de wijnvelden rijden met af en toe een klein colletje. 

 

 

Het is een prachtige dag. De thermometer geeft ‘s middags 33 graden aan. In Mont Louis picknicken 

we in de schaduw van de kerk. Met af en toe een foto- en drinkstop bereiken we ‘s middags Tours. 

Daar rijden we over de fietsbrug om Tours vanaf de overkant te zien liggen. We zoeken verkoeling 

in de gotische kathedraal Saint-Gatien de Tours met zijn 800 m2 gebrandschilderde ramen. 

De kathedraal is een van de beroemdste bedevaartsoorden van het Westen en ligt langs de 

pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. 

 



 

 

Dan fietsen we naar de oude wijk om op een terrasje wat te drinken. Met ruim 30 kilometer op de 

teller eindigen we onze tocht bij het hotel. 

 

De dag zit er nog niet op, want om vijf uur ‘s middags worden we  

in de Cave de Producteurs de Mont Louis verwacht. Na ons snel even omgekleed te hebben, gaan we 

met de bus naar de wijnkelder. We krijgen een leuke rondleiding en weten nu allemaal dat de druif 

van de Mont Louiswijnen de Chenin blanc is. En dat er 1 miljoen flessengebotteld worden in deze 

wijnkelder. 

 

Bij wijnproeverij wijntjes mogen we proeven: een witte, een bubbeltjeswijn en een rode. Moe maar 

voldaan zitten we ‘s avonds aan het diner in het hotel. 

Dag 3: dinsdag 27 augustus 

Na het ontbijt om 7.00 vertrekken we om 8.30 met de bus richting Blois. Bij een opnieuw mooie 

opstapplaats drinken we eerst een kopje koffie bij de bus en daarna gaan we op pad. In Blois kan 

iedereen of bij de supermarkt of bij de bakker  iets te eten kopen voor de lunch. 

 



  
 

We maken een fotostop bij de brug in Blois, die ligt langs de route Saint Jacques de Compostelle. 

We fietsen via een prachtige route via Chaumont- sur – Loire verder. Onderweg eten we onze lunch 

op een mooi plekje langs de Loire. 

 

 

Vervolgens fietsen we naar een mooi uitzichtpunt boven Amboise. Onderweg krijgen we een korte 

plensbui. Een bushokje geeft wat bescherming. 

 

Al snel kunnen de regenjassen en capes weer uit en is het opnieuw mooi weer. We hebben er 

eigenlijk gen last van en genieten gewoon verder.  Bij aankomst in Amboise staat Geert al met de 

bus te wachten en kunnen wij na ongeveer 45 kilometers fietsen, onze helmen en onze helmen, 

fietstassen, enz. weer in de bus leggen. 

 

In Amboise kunnen wij gedurende anderhalf uur rondkijken, een terrasje pakken of winkelen. 

Ondertussen worden door Jan en Geert al onze fietsen weer in de aanhanger geplaatst. 

 

Wat een luxe. De bus brengt ons om weer bij het hotel. Om 19.15 verzamelen we om de voor de 

eerste keer te gaan genieten van het diner bij Le Baccara. Jan zei dat we vanavond uit eten zouden 

gaan. Nou dat klopte. Het eten en de sfeer was erg leuk bij le Baccara. Iedereen heeft hiervan volop 

genoten. 



 

Dag 4: woensdag 28 augustus. 

Dit is de dag van Chenonceau. Opnieuw drinken we koffie / thee bij de bus, nu met een stroopwafel 

van Geert. Om kwart over tien vertrekken  voor een eerste mooie stop tussen de wijnranken. Bij 

een bakker kopen veel dames veel dames een lekkere pistolet, kijken wat rond en eten alvast iets. 

 

 
 

De reis gaat weer verder naar een lunchpauze aan de Cher. De Cher is een zijrivier die verder op in 

de Loire stroomt. 

 

Een mooi plekje aan het water met bankjes, waar je ook leuke foto’s kunt maken en quinoa kunt 

bewonderen. Aan de zuidzijde van de rivier rijden we verder over een hobbelig pad met 

boomwortels, om na een tijdje het mooie kasteel Chenonceau te zien liggen. We genieten van de 

schitterende natuur en de uitzichten. 

 

 

 

Na het maken van de nodige foto’s,  komen we via de brug (die gelukkig weer open is) aan de 

noordkant van de rivier. Kort daarna staat de bus weer klaar en kunnen onze fietsen ingeladen 

worden na onze tocht van 27 km. Hierna kan de hele groep genieten van het prachtige chateau en 

de mooie tuin. We krijgen een met informatie over het kasteel. 

 



 

Het is een prachtig kasteel met mooie bloemstukken en een zestal mooie tuinen. 

 

Een aantal mensen geniet van een drankje of een ijsje op het terras. We hebben de  twee en een 

half uur echt nodig om rond te kijken. Om half vijf rijden we weer terug naar het hotel, waar we 

tijdens het diner nog napraten over een opnieuw geslaagde fietsdag. 

 
 

Dag 5: donderdag 29 augustus 
 

Vandaag  is het gelukkig iets minder warm (max. 28 graden). Vanaf de parkeerplaats bij chateau 

Beauregard de Celletes, wat we helaas niet kunnen zien liggen, fietsen we richting Cheverny met het 

gelijknamige kasteel 

Kasteel Cheverny heeft model gestaan voor het kasteel Molensloot in de strips van Kuifje. In een 

plantsoen eten we ons broodje op dat we bij de bakker in een dorpje hebben gekocht. We genieten 

altijd van het picknicken met elkaar. Via een prachtige route komen we aan in Bracieux. Daar pikken 

we een terrasje. Pikken is letterlijk bedoeld, omdat Ina de gasten van het terras heeft weg gekeken, 

zodat wij er konden zitten. En verder gaat de prachtige fietstocht, door een prachtig bosgebied. 

Helaas een lekke band onderweg, maar we zijn bijna bij de bus, dus kan Jan dit oplossen door er af 

en toe wat lucht in te pompen. 



 

En dan worden we opeens verrast door een adembenemend uitzicht op het sprookjeskasteel 

Chambord. We zijn verrukt door het mooie kasteel met zijn 440 kamers, 365 torens, 1036 ramen en 

een muur van 32 kilometer lang. We maken veel foto’s en fietsen om het kasteel heen. 

 

Voordat we de bus in stappen, wordt er op aardbeien getrakteerd. Natuurlijk uit de pot. ‘s Avonds 

gaan we weer uit eten. Dat hebben we wel verdiend na een tocht van 37 kilometer. 

 

Dag 6: vrijdag 30 augustus 

Vandaag is de start op een hooggelegen parkeerplaats in Chinon. Na de koffie met  echte en lekkere 

macarons (gekocht bij onze bakker op de hoek) fietsen we via een mooie route richting Saumur. 

 

  
 



De macarons zagen er lekker uit en zo smaakten ze ook. Iedereen genoot. 

In Chinon kopen we bij de Aldi eerst iets voor de lunch. We bekijken vanaf de overkant het mooie 

kasteel. Rond 12.15 zijn we in Savigny en Veron en maken bij de kerk naast het gemeentehius (la 

Marie) onze groepsfoto. 

 

Als iedereen net weer een bankje heeft gevonden om de lunch te eten, komt er een mevrouw die bij 

de gemeente werkt vragen of ze van ons een foto mag maken voor in het toeristenmagazine  voor 

2020. Dus gaat iedereen weer terug naar het trapje voor de kerk en kan de foto worden gemaakt. 

Na de lunch rijden we verder en bezoeken in Cenden St. Martin de kerk. 

 

 

 

 

Na de nodige fotostops komen we bij Bistcoglo in Turquant. We stoppen om met zijn allen een 

drankje (uit de pot)te nuttigen. 

 

Ook bezoeken we nog even het nabijgelegen winkeltje. Om 17.15 zijn we bij de bus en bekijken de 

buitenkant van het chateau in Saumur. We zijn wat later in het hotel en dineren daarom ook pas om 

20.00 uur. Na een opfrissing dineren we in ons hotel. 



Dag 7: zaterdag 31 augustus 

Op deze laatste fietsdag maken we een tocht naar Villandry van 18 kilometer na eerst bij de bakker 

op de hoek en de Lidl onze lunch gekocht te hebben. 

Omdat we zoveel indrukken in ons hoofd hebben zitten, is er niet zoveel ruimte meer om op te 

letten of we de accu wel op de fiets hebben, of de juiste accu wel in de juiste fiets zit, of we wel met 

onze eigen fiets weg rijden, waar de groep naar toe rijdt. We lossen het allemaal weer netjes op en 

na een tocht door het zuiden van Tours en langs de Cher komen we om 11.30 uur aan bij kasteel 

Villandry. 

 

De fietsen, de opladers, de helmen en de hesjes worden ingeleverd en we gaan inspiratie opdoen in 

de mooie tuinen van Villandry. 

 

Overal in de tuin komen we groepjes reisgenoten tegen: slenterend of lekker picknickend op een 

bankje. 

 

Om 14.00 uur zijn we weer in Tours en hebben we een vrije middag om Tours nog verder te 

verkennen. Sommige dames gaan meteen naar een terrasje, anderen duiken het overdekte 

winkelcentrum in en een aantal gaan naar de glastentoonstelling van Marcoville in de kerk Saint 



Julien.                 
 

  
 

We boffen dat de kunstenaar zelf aanwezig is en dat een zangeres prachtige liederen zingt. 

Ook wordt het oude centrum met de vakwerkhuisjes bezocht. En zo heeft ieder van ons een leuke 

middag. Voor wie niet wil lopen naar het hotel, vertrekt Geert om 16.00 uur vanaf de fonteinen met 

de bus naar het hotel. 

De koffers worden gepakt en we gaan voor de laatste keer uit eten in Le Baccara. (Le Baccara 

betekent Baccarat en dat is een kaartspel). 

 

Bij ons afscheidsdiner toosten we op een goed verlopen, gezellige en prima reis. 

Dag 8: zondag 1 september 

Vandaag gaat om 5.45 uur de wake up call. De boulanger op de hoek, Au Croissant d’Or, is al vroeg 

bezig om voor ons verse belegde stokbroodjes te maken. Die halen we om 7.45 uur op en we 

kunnen dan meteen vertrekken. 

 

Geert wil de drukte van Parijs zien te vermijden en maakt een flinke ruk tot de eerste koffie- en 

toiletpauze. Boven Parijs is een mooie plek waar we het stokbroodje kunnen nuttigen. Jan neemt de 

hele reis nog eens met ons door, want na al die indrukken vergeet je soms alweer wat je de eerste 

dag hebt gedaan. De reis is speciaal voor Vrouwen van Nu Gelderland in elkaar gezet en Jan heeft 

hem samen met zijn vrouw grotendeels voorgefietst. 

Onderweg laten we onze hersenen nog eens kraken door doordenkers van Bertha en Nel. Grietje 

vertelt ons wat deze reis voor haar heeft betekend en leest ons een mooi gedicht voor over 

Frankrijk. Rika heeft nog een leuk verhaal in het dialect over Anneke die gaat solliciteren op de 

functie van secretaresse van de burgemeester. En natuurlijk hebben we elkaar ook nog heel veel te 

vertellen en zo komt de lange reis wel om. 

Na Jan en Geert bedankt te hebben, arriveren we in Terheijden waar we in de Gouden Leeuw weer 

een echt Hollands diner krijgen voorgeschoteld: champignonsoep, warme beenham met veel 

groenten en franse frietjes en een ijsje toe. 

 

In Zaltbommel nemen we afscheid van een aantal dames en om 20.30 uur komen we aan in Dieren 

waar de rest van de groep huiswaarts keert. 



Wetenswaardigheden/bezienswaardigheden: 

 Totaal 189 km. gefietst. 

 Prima weer, soms een beetje warm en één keer korte een regenbui. 

 Slechts twee lekke banden. 

 Broodjes kopen en die gezellig opeten onderweg. 

 De nodige toiletstops. 

 Veel mooie kastelen. 

 Mooie tuinen. 

 Leuke kleine dorpjes. 

 Geen problemen met de gele hesjes. 

De fietsende dames van Vrouwen van Nu, die alom bewondering oogsten onderweg en zelfs een 

keer vragen kregen over gele hesjes. 

Jullie waren een geweldige groep. 

Au revoir, Bertha en Nel 

 

 

 

 

 

 

                                      


