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Maandag 22 augustus (deel 1) 

 
Maandagochtend kwamen alle deelneemsters aan 

de fietsvakantie op eigen gelegenheid naar Hotel 
Princess Hotel de Wipselberg in Beekbergen.  

We konden nog niet in onze kamers maar omdat 
Rini al een paar dagen eerder was ingecheckt kon 
de bagage in haar (en Tonia's) kamer worden 

gezet.  
Niet iedereen had een eigen fiets meegenomen en daarom gingen er vijf dames, 

na de koffie en een prima lunch, bij de fietsenwinkel in Beekbergen de 
gereserveerde E-bike's ophalen.  
Tonia 

(deel 2) 

's Morgens reden we in druilig 

weer naar de Wipselberg in 

Beekbergen. 
Daar werden we opgewacht door 

Rini en Tonia. 

Na een lekker kopje koffie, reed 

Aad (hij had ons gebracht) weer 

richting huiswaarts en wij 
zochten ons vakantiehuisje op. 

Na de lunch gingen we fietsen en 

dronken een glaasje wijn op Landal 

Coldenhove in Eerbeek. 

Hier reed per ongeluk een Belgisch 
jongetje tegen onze fietsen, die als 

lucifers stokjes omvielen en Ria's 

koplamp sneuvelde, vervelend. 

We gingen terug door het bos, waar 

de paden behoorlijk glibberig waren. 
 

We kwamen langs De 

Woeste hoeve, waar een 

oorlogsmonument uit de 
Tweede Wereldoorlog is 

opgericht. 

In 1944 zijn hier veel 

mensen omgekomen, wiens 

namen op het monument 
zijn geschreven.  

En na het diner, lekker of culinair of er tussenin, op tijd na bed. 

Ria en Nanke 



Dinsdag 23 augustus  

 

Na een uitgebreid ontbijt zijn we op de 

pendalen gestapt  en fietsten we  richting 

Posbank. 

Heerlijk door het koele bos en over  

smalle paadjes. Het was wel erg 

heuvelachtig. 

 

Onze eerste koffiestop was Terlet. Het was jammer dat we geen vliegtuigen 

gezien hebben. Maar ja je kan ook niet alles hebben de koffie was heerlijk. 

 

Na de koffie hebben we een fotostop gemaakt bij 

het kasteel “Rosendael” in Rozendaal. 

 

Hierna zijn we over de 

heide  naar de Posbank 

gefietst waar we bij 

Restaurant de Ruif,  

onze lunch hebben gebruikt. 

Op de terugweg zijn we nog gestopt op Camping de Hertenhorst waar we wat 

gedronken hebben en een ijsje hebben gegeten. Na de verfrissing naar het 

hotel waar we om 19.30 uur het diner hebben gebruikt.  

Het was een mooie en zonnige fietstocht (ca. 30º). 

 

De knooppunten waren: 

69-85-86-01-77-72-71-67-69-66-65-73-95-

96-68-32-87-28-85-69 

de totale km.57 
 

Marie en Wil 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Woensdag 24 augustus  

 

Warm weer! 
 

Om 9.30 uur op de pedalen naar de fietsenmaker voor wat 

mankementjes en Bets kocht een snelbinder om haar meegenomen 

plaids op de fiets beter vast te binden. 

Daarna naar Hoenderloo waar het Nationale Park 

de Hoge Veluwe zich bevindt; Rini kaartjes 

gekocht, we mochten van een aardige dame het 

park in en dan is er koffie.  

 

We hebben heerlijk onder een parasol van het 

restaurant genoten van ons bakkie, daarna 

gingen sommigen even kijken en kopen in de 

winkel. 

Verder richting Schaarsbergen door prachtige 

bossen en bloeiende heide en een mooi pad met 

aan beide zijden “kerstbomen”.  



Onderweg zag Tonia onder de bomen in 

de schaduw twee banken staan. Gestopt, 

plaids (van Bets) over de banken en daar 

ons meegenomen lunchpakket, verzorgd 

door het hotel (gedeeltelijk) opgegeten. 

 

Verder door het prachtige gebied, gestopt bij het 

Jachthuis St. Hubertus, het was er erg mooi, maar 

erg warm in de zon. 

Het gebouw is ontworpen door bouwmeester H.P. 

Berlage, de bouw heeft van 1915 tot 1920 geduurd. 

Echtpaar Kröller-Muller heeft er gewoond. 

Het landgoed is nu van Stichting Het Nationale Park de Hoge Veluwe. 

De kunstcollectie is opgenomen in het Kröller-Muller museum. 

Legende: 

De jager Hubertus, rond het jaar 600, kwam oog in oog te staan met een hert dat een 

lichtend kruis droeg tussen de takken van zijn gewei. Dit voorval zou een ommekeer in het 

leven van Hubertus hebben betekend, het bracht hem tot bezinning en bekering, uiteindelijk 

stierf hij zelfs als bisschop van Luik en Maastricht. 

Terug naar het gezellige terras van camping De Hertenhorst om wat te drinken. 

Bij het hotel aangekomen zijn acht dames gaan zwemmen in het zwembad van het hotel. 

Joodse kinderen die er ook waren maakten veel hinderlijk kabaal. 

Het verrassingsdiner bestond uit veel vis wat de meeste dames lekker vonden. Het was wel 

een hele zit voor we klaar waren. 

Daarna op het terras koffie 

gedronken, het was erg gezellig en 

we hebben veel gelachen. 

Om 22.30 uur naar onze huisjes 

gelopen, sommigen naar het 

programma van Linda de Mol 

gekeken en toen tevreden gaan 

slapen. 

 

Bets en Elly. 

 

 

 

 

 

 



Donderdag 25 augustus  

 

Er wachtte ons weer een heerlijk warme fietsdag. Het mooie van fietsen met zulke hoge 

temperaturen is, dat je altijd een zuchtje wind voelt, als je tenminste maar blijft fietsen. En 

dat hadden we inmiddels al 3dagen gedaan, dus we waren al ervaren. 

Om 10.00 uur gewapend met petjes, ingesmeerd met zonnebrandcrème en voorzien van 

flesjes water, op de pedalen richting Apeldoorn, paleis het Loo. We spraken af om ter plekke 

te bekijken of we allemaal het paleis wilden bezichtigen of gewoon verder zouden fietsen. 

Maar, volgens goede Hollandse gewoonte, na een poosje fietsen eerst tijd voor koffie. Dat 

was er “In de Kornuit” in Apeldoorn. Meteen een reden voor Bets om een winkel op te 

zoeken om haar gehoorapparaat te repareren. De winkel vond zij, maar repareren ging niet 

op dat moment. Jammer voor Bets, maar of ze nou veel van ons “geklets” gemist heeft, 

weten we eigenlijk niet!! 

Aangeland bij Het Loo besloten we niets cultureels te doen, maar 

gewoon heerlijk van het weer en de natuur te genieten. En dat 

laatste hebben we volop gedaan. Rini had weer zo’n schitterende 

route samengesteld, zo afwisselend. Langs het Apeldoorns kanaal 

een verrassend mooi fietspad, langs boerderijen en landerijen, door 

bossen (heerlijk koel) en over prachtige bloeiende heidevelden, langs 

zandverstuivingen en heel veel heuvels op en heuvels af. Regelmatig 

stapten we af omdat we ons dan afvroegen of we wel het juiste 

knooppunt hadden. Geen nood, gelukkig had Ina een perfect 

richtingsgevoel en ook nog een extra handig knooppuntboekje bij 

zich, zodat het altijd weer goed kwam.  

De lunch werd een beetje later omdat we 

een route hadden waar eenvoudigweg niets 

te “happen” was, maar met de 

versnaperingen die sommigen toevallig bij 

zich hadden, hebben we het tot 14.00 uur 

volgehouden. De beloning was groots. Het 

Nieuwe Jachthuis in Hoog Soeren, een 

schitterend gelegen hotel, had gelukkig nog 

plaats voor ons in de schaduw in een 

prachtige tuin. We hebben daar heerlijk 

uitgerust en uitvoerig geluncht. Wat waren 

de broodjes zalm, carpaccio en salades 

lekker he?  

 

Tijdens het vervolg van onze fietstocht kwamen we 

Emanuels IJskar tegen met Italiaans schepijs. Niet te 

versmaden natuurlijk. Dankzij een tip van Emanuel zijn 

we een eindje  teruggefietst en hebben we, achter een 

soort wildscherm, vele wilde zwijnen en herten kunnen 

observeren. ’s Ochtends hadden we besloten om 

aansluitend aan de fietstocht een Veluwse markt in 

Beekbergen te bezoeken, ons diner in het hotel werd 

dan ook wat later dan gebruikelijk gepland.  



Wat hadden we een trek in een biertje (het moest wel wit en van Hoegaarden zijn). In de 

plaats van ons stamcafé, vonden we een gezellig terras in Beekbergen. De toeristenmarkt 

was tot onze verrassing best leuk met allerlei oude ambachten en muzikale optredens. 

Omdat we na een lange warme dag met 60 km in onze fietsbenen best moe waren, hebben 

we al spoedig ons  hotel opgezocht. De rest van de avond bestond uit een wel heeeeel erg 

lang diner. Moe, maar voldaan vonden we uiteindelijk in het pikkedonker, onze 

etablissementen.  

 

Truus van Neuren 

Riet v.d. Werff 

 

We reden vandaag via de knooppunten: 92-93-43-42-59-10-38-41-44-15-06-07-92 

 

Verslag van vrijdag 26 augustus 2016 
 
Na het ontbijt hebben we afgerekend bij de receptie en zijn we om 10.00 uur op de fiets 
vertrokken naar Beekbergen, waar we naar de fietsenmaker gingen, omdat Nanke geregeld 
geen connectie had tussen haar accu en de display. Maar hij vond de aansluiting goed en 
wilde er niets aan doen.  

 
 
 
Dus fietsten we verder via Lieren en langs het 
Apeldoorns kanaal naar knooppunt 51 bij 
Loenen, waar we de grootste waterval van 
Nederland bekeken hebben. Dit watertje heet 
een spreng. Deze waterval heeft koning Willem I 
aan laten leggen. 
Er was daar een groep jongeren met elkaar aan 
het zingen. Toen we verder reden zagen we nog 
zo’n waterval die wat minder hoog was.  
 
 
 

Inmiddels was de ondersteuning van de fiets van Nanke weer uitgevallen en ging het ook 
niet meer doen. Het was heel zwaar trappen voor Nanke, eerst op het onverharde pad en 
later steeds klimmend op het vals plat. 
 
 
Onderweg terug naar het hotel hebben we koffie 
gedronken bij restaurant ‘De Woeste Hoeve’. Bij 
de koffie kregen we heerlijke appeltaart met 
slagroom (of slagroom met appeltaart???). Dit 
was een heerlijk extraatje van de reiscommissie. 
Bedankt Rini en Tonia!!! 

 
 
Hierna zijn we naar camping 
‘De Hertenhorst’ gereden,  
waar we voor de laatste keer 
wat gedronken hebben.  



Als lunch namen we deze keer bitterballen en stokbrood met tapenade en kruidenboter.  
Toen we terug waren op de parkeerplaats van het hotel, hebben we afscheid van elkaar 
genomen. 
De huurfietsen werden teruggebracht naar de fietsenmaker in Beekbergen en Rini en Riet 
zijn er met de auto achteraan gegaan om de dames weer terug te brengen. 
We hebben deze dag 26.6 km gefietst. 
 
De knooppunten van deze dag waren 92, 93, 94, 91, 52, 51, 28, 85, en 69 het knooppunt 
vanwaar wij verschillende routes begonnen. 
 
Ina en Rini 
 

 
 

 

Ter aanvulling nog even wat gegevens over de fietsreis. We hebben gemiddeld 15,7 km per 
uur gereden, de tijd dat we op de fiets gezeten hebben was 12 uur en 55 minuten, de afstand 
was 203,66 km. We hebben de eerste dag 27 km gereden. 
 

Totaal 230 km 
 

We kunnen terugkijken op een soms zeer warme (soms zelfs 36º), gezellige week met een 
groep enthousiaste  "Fiets - Vrouwen van Nu". 
 
Georganiseerd door Rini en Tonia 
 
 
      Reiscommissie Z-Holland 


