
 
Fietscommissie, verslag van diverse fietstochten 
 
Fietstocht 20 juni Zoutkamp 
Er werd veel regen verwacht en toch waren er tien dames die niet terug deinsden voor wat regen. De 
eindbestemming was Zoutkamp , maar vanwege de regen zijn we uitgeweken naar de camping in 
Electra, we kwamen er druipnat aan. Na de koffie en thee waren we weer wat opgedroogd . Eenmaal 
op weg besloten een paar dames dat ze het wel genoeg vonden en terug naar huis wilden. 
Toen werd besloten om allemaal weer richting Zuidhorn te gaan . 
Francien van der Horst 
 
Dagtocht Haren 6 juni  
Om negen uur stonden we met vijf dames bij de dokterspost en na overleg besloten we dat we dat 
we niet naar Appelbergen zouden fietsen maar naar Haren en daar te gaan winkelen, omdat er veel 
regen werd verwacht. 
Eerst richting Hoogkerk naar Van der Valk waar we koffie hebben gedronken met wat lekkers erbij. 
Daarna richting Eelderwolde langs het Paterswoldermeer naar Haren. 
Eerst gewinkeld waar een paar dames kleding kochten, na het winkelen zijn we gaan lunchen. Via de 
Hoornse dijk richting Groningen, naar Paddepoel. Bij de Reitdiephaven hebben we koffie gedronken 
bij de bakker van Toos en Jet. Het laatste stuk reden we langs de Friesestraatweg . We hebben 
ongeveer 50 km gefietst. 
Uiteindelijk viel het mee wat de regen betreft. 
Francien van der Horst 
 
 
Terheijl 18 juli 
Met dertien dames en  mooi weer vertrokken we richting Zuiderweg  en via Oostwold door Leek naar 
Terheijl, waar een prachtige theetuin was “De Baggelhof”. We werden hartelijk ontvangen  door de 
eigenaresse die ons het een en ander vertelde over de theetuin. Je kon kiezen uit verschillende 
soorten kruidenthee, koffie met eigengemaakte taart met vruchten. Er stond een grote ronde tafel 
waar we met z’n allen om heen konden zitten. De tuin stond vol met bloeiende planten, het was een 
genot om er te zitten en rond te kijken. 
En toen was het weer tijd om naar huis te gaan. Er werd regen en onweer verwacht, we hebben de 
route een beetje ingekort, via Nienoord langs Lettelbert, Enumatil naar Zuidhorn. Het was een 
prachtige route, we hebben ongeveer 35 km gefietst 
Francien van der Horst 
 

Fietstocht richting Bedum, gehouden op 4 Juli 2019. 

Met 14 deelneemsters vertrokken we richting Bedum. 

Het weer was ons gunstig gestemd, dus heerlijk fietsweer, al was er wat wind maar daar ontkom je 

niet aan. 

Na een mooie tocht door het Groningse landschap kwamen we om 15.00 uur aan in Bedum en 

konden we genieten van een heerlijk kopje koffie of thee. 

De terugreis naar Zuidhorn was wat de tegenwind betrof nogal pittig 

Er moest stevig op de pedalen worden getrapt, maar na 42 kilometer te hebben gefietst waren we 

om plusminus 17.30 weer thuis. Het was weer een gezellige dag.  

Gre.  

                                     

 



 

 

Verslag fietstocht naar Peize.  
Gehouden op 1 Augustus 2019. 
 
Hallo dames, 
 
We zijn met negen dames vertrokken richting Den Horn, via Vierverlaten naar Hoogkerk. 
Het weer was van dien aard, dat het was jassen aan en uit tijdens het fietsen. 
Oorzaak koud en regen. 
Daarna gingen we richting Peize, waar we ons zelf trakteerden op koffie of thee. 
Een heerlijke versnapering erbij en we konden er weer tegen. 
In Peize hebben we vanwege een stortbui anderhalf uur moeten schuilen, zodat we de terugreis via 
Roderwolde, Oostwold wegens tijdgebrek hebben genomen. 
Om plusminus 6.00 uur waren we weer thuis. 
Al met al was het weer een gezellige middag. 
Groeten Gre.  Houwen. 

 


