
 

 

 

 

 

 

 

 

Voorlopig fietsprogramma van 29 juni t/m 3 juli 2020 naar Sallandse Heuvelrug, 

Deventer en omgeving  

 

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit (wijzigingen, b.v door weersomstandigheden, 

voorbehouden). De knooppunten routes zet ik in een later stadium uit, een en ander is ook 

afhankelijk van de weersomstandigheden.  

 

Maandag 29 juni: aankomst Groepshotel Maathoeve, 

Witteveenseweg 23 8111 RP Heeten tussen  12.00 uur en 

13.00 uur. We drinken koffie in het hotel. Na de koffie en 

een eventuele lunch(eigen kosten) gaan we Heeten en 

omgeving op de fiets verkennen. Na de fietstocht hebben 

we op de Maathoeve een workshop waarin we gezamenlijk 

Boeren Tapas maken. Een hele uitdaging want dat wordt die avond meteen ons diner. 

 

Dinsdag 30 juni: Vandaag bezoeken we de historische Hanzestad 

Deventer. We fietsen door Deventer. Na door Deventer gefietst te hebben 

stoppen we bij het station. Vanaf hier kan ieder zo”n 2 uur lang zijn eigen 

gang gaan. Er is zeker voor elk wat wils b.v. het Museum de Waag of het 

Speelgoedmuseum. Of misschien willen sommige van ons gezellig door de 

pittoreske straatjes van Deventer wandelen en winkeltjes bekijken of 

samen met de reisleiding een stadswandeling maken. Daarna fietsen we 

gezamenlijk naar Groepshotel Maathoeve terug voor het diner. 

 

 

Woensdag 1 juli: vandaag gaan we naar de 

Sallandse Heuvelrug, we gaan naar de Holterberg( 

uitzichtpunt) en naar de plaats Holten. Even buiten 

Holten in “Buitengewoon Holten” gaan we lunchen. 

We bezoeken de Canadese begraafplaats aan de 

Eekhoornweg in Holten. Bij knp 57 is nog een 

gelegenheid om iets te drinken. Als we onderweg R 

punten tegen komen stoppen we natuurlijk om ons 

te laten verrassen met wat en wie we daar weer 

ontmoeten. 

 

Donderdag 2 juli: Deze dag fietsen we via Heeten naar 

Raalte. We bekijken de kathedraal indien deze open is en 

eventueel de Plankerk met mooie oude fresco’s. Daarna fietsen 

we naar Marienheem en bezoeken daar een prachtige 

beeldentuin. We fietsen door de plaatsjes Luttenberg en Heino. 

Onderweg komen we nog wel een R-punt of een restaurant 

tegen waar  we kunnen lunchen en wat kunnen drinken 

 

 

Vrijdag 3 juli:   

Op deze laatste dag bekijken we nog waar we naar toe willen. Misschien hebben we nog wat 

leuks ontdekt op onze fietstochten waar we naar toe willen. Misschien willen we op de 

Maathoeve blijven. In de middag vertrekt iedereen weer naar huis na hopelijk een geslaagde 

fietsvakantie. 

 

Rini van der Wel 

 

 



 

 

 

 
 


