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Na alle regen bij vertrek is het bijna droog als wij aankomen bij de Maathoeve in Heeten.
Het blijkt een fraaie locatie te zijn met mooie kamers en een gezellige woonkamer met
keuken en alle voorzieningen. Eén voor één druppelen de dames binnen en begroeten
elkaar hartelijk. Ook verwelkomen wij Ant uit Friesland die voor de eerste keer met ons
meegaat. Na de lunch is het droog en gaan wij een mooie verkennings-route fietsen in
de omgeving. ’s Avonds hebben wij een workshop “boerentapas maken”. We gaan zelf
ons diner klaar maken. Ieder kan zelf kiezen welk gerecht zij wil bereiden.

Er zijn 3 groepjes die aan de slag gaan om alle tapas gerechten klaar te maken. Bij het
serveren wordt verteld hoe het gerecht is gemaakt en mogen wij alles opeten. Dat doen
we uiteraard met heel veel smaak.

Dinsdag 22 juni
Na een uitgebreid ontbijt kunnen wij niet gelijk vertrekken. De band van de fiets van Ina
staat lek en Riet brengt met de auto haar fiets naar de fietsenmaker in Heeten. Wij gaan
daar op de fiets naar toe en al heel snel kan Ina met een nieuwe band mee, richting
Deventer fietsen. Daar zijn wij precies op tijd voor de wandeling met gids door het
historische

gedeelte van Deventer. Bij Hans en Grietje gebruiken wij de lunch. Als wij onze fietsen
bij de stalling ophalen denkt Ria haar fiets sleutels kwijt te zijn. Er wordt door de mannen
die de fietsenstalling bewaken voorgesteld een slijptol te halen tegen een vergoeding. Dit
blijkt gelukkig niet nodig omdat Ria net op tijd toch haar sleutels ergens opdiept.
Wij vervolgen onze route weer via prachtige knooppunten naar de Maathoeve waar deze
keer ons diner in de huiskamer op ons wacht.

Voor de avond heeft Riet een verrassing voor ons. Zij heeft kunnen regelen dat Anneke
Schep, die ook een boekje heeft geschreven, de Try Out van haar voorstelling komt
geven. Een leuke voorstelling met vele hilarische momenten die haar bij het daten zijn
overkomen. Er worden ook lekkere hapjes geserveerd, die Riet en Lydia voor ons
hebben meegebracht.

Woensdag 23 juni
Deze keer kunnen wij zonder problemen rond 09.30 uur aan onze fietstocht beginnen.
Via knooppunten fietsen we richting Luttenberg waar wij met koffie en krentenwegge
worden ontvangen. Daarna geeft Martin Dijkman een demonstratie hoe hij heel
ambachtelijk klompen maakt. Van Amerika tot Japan heeft hij zijn ambacht gepromoot.
Ook heeft hij van inimini kleine klompjes (33.000) de Nachtwacht nagemaakt. Met
behulp van de hele gemeenschap zijn de klompjes op de juiste kleur geschilderd en is zo
de Nachtwacht ontstaan.

Bij het vervolg van onze fietsroute komen wij een ijsboerderij tegen met de heerlijkste
ijsjes. Daar mogen we ons picknickpakket nuttigen en nemen we natuurlijk als dessert
een verrukkelijk boerenijsje.

Bepaald geen straf voor ons. Wat later in de middag komen wij bij een bijzonder
Rustwat punt aan. Werkplaats 31. Als wij van onze koffie en thee genieten komt de
eigenaar ons enthousiast vertellen hoe hij tot deze werkplaats is gekomen. Wij krijgen
een rondleiding en zijn onder de indruk van alle zaken die daar worden gerealiseerd. Een
fantastische plek voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt. Avonds wacht er
weer een heerlijke maaltijd op ons waarna we lekker relaxed, tv gekeken, spelletjes
gedaan en uiteraard heel veel gekletst hebben.

Donderdag 24 juni
Voor vandaag is er weer een mooie route uitgezet. Wij gaan naar de beeldentuin
Marienheem, waar wij met koffie en thee worden ontvangen. Daarna kan iedereen op
eigen gelegenheid de prachtige tuin met beelden en objecten gaan bekijken.

Wij vervolgen onze tocht en komen weer een heel mooi rustpunt tegen waar wij onze
lunch gebruiken. Onze route gaat verder door het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug.
Het is een schitterende route door de bossen, over de heide en de Holterberg. Om de
accu’s van Elly en Lydia te sparen rijden zij het extra rondje van 10 km niet mee. Op weg
naar de Maathoeve komen wij nog een leuke gelegenheid tegen om wat te drinken. Bets
is morgen jarig en trakteert hier alvast op een heerlijke portie bitterballen. Na een flinke
tocht van zo’n 68 km kunnen wij genieten van ons diner en daarna worden er weer
spelletjes gespeeld, de laatste hapjes uitgedeeld en door Bets op wijn getrakteerd.

Vrijdag 25 juni
Al weer de laatste dag van onze fietsvakantie. Bets is vandaag echt jarig, zij heeft de
mooie leeftijd van 81 bereikt. Dat zou je niet zeggen toch als je haar fietslust ziet!!

Er wordt voor haar gezongen en zij krijgt een ontbijtje op bed. Tijdens het ontbijt wordt
zij door de overige dames gefeliciteerd en krijgt zij een kadootje. Na het ontbijt pakken
wij eerst onze spullen in en stappen dan op de fiets naar Raalte, waar wij nog een
bezoek brengen aan sieraden atelier ANZZ.

Ans ontvangt ons in haar prachtige tuin met koffie, thee en brokken Luykens speculaas,
een specialiteit uit Raalte. Wij worden in 2 groepen verdeeld en krijgen persoonlijk
advies als wij een sieraad willen aanschaffen. Daarna vertrekken wij naar het centrum
van Raalte voor de lunch bij bakker Jorink en het kopen van de speciale speculaas.

Vanwege de tijd nemen wij de kortste route terug naar de Maathoeve. Er is nog
gelegenheid koffie of thee te drinken en dan gaan allen na een leuke, gezellige vakantie
weer naar huis.
Arlie Baas

Dankjewel Arlie voor het schrijven van dit verslag. En vooral dank aan jullie allen die
deze reis tot zo’n bijzonder mooie en vooral ook gezellige reis hebben gemaakt. Wij,
(Lydia en Riet) hebben genoten. Voor Lydia was het de eerste reis die zij met de
Vrouwen van Nu meemaakte, maar ook de eerste reis die zij als begeleidster
meemaakte. Ik heb weer ontzettend genoten van het fietsen met jullie. Deze reis hebben
wij opgedragen aan Rini van der Wel. Zij had deze reis in 2019 al voorbereid. Ik durf met
zekerheid te zeggen dat Rini tevreden is over de uitvoering van haar reis!

Nogmaals: Dank aan jullie allemaal. Wij
hopen volgend jaar weer met jullie te
mogen fietsen.
Lydia Bronder en Riet van der Werff
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