
 

Fietsreis 

Sallandse Heuvelrug 
van 21 t/m 25 juni  

                2021    

 

Programma 
 
Voor onze 5-daagse fietsreis gaan we dit keer naar de Sallandse Heuvelrug. We logeren  midden in de 
natuur, bij een boerderij in Groepshotel  de Maathoeve in Heeten. De boerderij ligt in het 
coulisselandschap van Overijssel op korte afstand van de prachtige Hanzestad Deventer en natuurgebied 
de Sallandse Heuvelrug. We fietsen, zoals gebruikelijk, via knooppunten routes en gaan tijdens elke tocht 
iets leuks/interessants bezoeken. 
 
Maandag 21 juni: aankomst in Groepshotel Maathoeve, Witteveenseweg 23,  8111 RP Heeten 

tussen 12.00 uur en 13.00 uur. We drinken koffie in onze accommodatie.  Na de koffie en een eventuele 

lunch (of eigen picknickpakket) gaan we Heeten en omgeving op de fiets verkennen. Eind van de middag 

nemen we deel aan een workshop boeren tapas maken.  Een hele uitdaging want dat wordt die avond 

meteen ons diner.  

Dinsdag 22 juni: Vandaag is de historische Hanzestad Deventer onderdeel van 

onze fietstocht.  Een gids van de VVV laat ons een mooi stukje van Deventer zien en 

wijst ons op grappige details van het  bijzondere erfgoed van Deventer. We  

wandelen door  het historische hart van Deventer met de  middeleeuwse straatjes in 

het oude handelshart van de stad, het Bergkwartier. Daarna fietsen we gezamenlijk 

via een mooie knooppuntenroute terug naar Groepshotel de Maathoeve voor het 

diner. We letten natuurlijk goed op of we onderweg een R-punt tegenkomen waar 

we natuurlijk stoppen om ons te laten verrassen door wat en wie we daar nou weer 

ontmoeten.    

Woensdag 23 juni: “Klompen maken” is echt niet suf! Dat 

horen en zien we vandaag van  Martin Dijkman in zijn 

klompenatelier in Luttenberg. Maar we beginnen, na een tochtje 

van 20 km. natuurlijk eerst met koffie en krentenwegge!  We 

aanschouwen verder ’s werelds grootste klompenmozaiek  nl. 

Rembrandt’s nachtwacht uitgevoerd in 30.000 beschilderde 

inimini klompjes. Ongetwijfeld snuffelen we allemaal nog volop in 

de bijbehorende souvenier en giftshop met werkelijk heel 

bijzondere cadeautjes. We vervolgen de dag met weer een 

afwisselende knooppuntenroute. We picknicken op een plekje dat er mooi uitziet of misschien komen we  

een geschikt R punt tegen. We zien wel, we staan open voor verrassingen.  

Donderdag 24 juni:  in Beeldentuin Marienheem worden we na een 

tochtje van 13 km. ontvangen met koffie. We wandelen op ons gemak 

door de tuin en genieten van de prachtige beelden. We vervolgen onze 

dag met een fietstocht door het schitterende Nationale park de Sallandse 

Heuvelrug met afwisselend bospaadjes, heidevelden en uitzichtpunten. 

Waar het kan stoppen we voor een drankje/ijsje of waar we dan ook zin in 

hebben.  

Vrijdag 25 juni : Voordat we de thuisreis om ca. 15.00 aanvangen  

hebben we, voor wie dat wil, nog een kort programma. Bezoek aan ANZZ (Artistic Jewelry) in Raalte. 

Kunstzinnige sieraden met een bijzondere uitstraling, stijlvol en eigentijds. Met passie ontworpen en 

handgemaakt in eigen atelier. Mocht je op zoek zijn naar een sieraad voor een speciaal kledingstuk, neem 

dat dan mee. Ter plekke kan iets gemaakt worden. Alleszins betaalbaar. Zie: www.anzz.nl   Ook Ans  

ontvangt ons  met koffie/thee  en bovendien met de unieke Raaltense specialiteit nl.: Luykens speculaas 

van bakker Jorink!  

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 



 

Reisinfo: Wij gaan op eigen gelegenheid naar Heeten, of nemen de fietstaxi van Fitál, je wordt 

dan thuis opgehaald, kosten €135,- pp. retour inclusief eigen fiets (minimale deelname per 

fietstaxi 4 personen). 

Reissom: € 550,-- op basis van een 2 persoons kamer  
Toeslag 1 pers. Kamer: € 50,-- 
 
Wat is er bij de reissom inbegrepen: 
Verblijf op basis van halfpension 

2 pers.kamers douche/toilet en gescheiden bedden 
Elke dag koffie/thee 
Entree beeldentuin 
Workshop tapas maken 
Demonstratie klompen maken 
Stadswandeling door historisch gedeelte van Deventer 
ANZZ (Artistic Jewelry, Raalte) 

reunie 
 
Wat is er niet bij de reissom inbegrepen: 
Eventueel Huur fiets (e-bike): € 20,-- per dag 
Lunches (zo mogelijk maken we zelf picknick pakketten) 
 
 

 

 


