
FIETSWEEK OMGEVING NUNSPEET  

 

11 juni  stond er om 10.30 u  een mooie en lekkere koffietafel ☕  voor ons 

klaar in een prachtig hotel 
Na voor de meesten een uurtje reizen smaakte dat prima en na kennismaken, 

bijkletsen en een goede lunch werd het tijd om op de fiets te 

stappen. 
We gingen deze middag niet zo ver maar wel richting 

Harderwijk. 

Het zonnetje scheen volop�  dus niks te klagen. 

In dit oude vestingstadje kon iedereen een poosje z’n gang 
gaan om daarna weer richting hotel te fietsen. 

Een mooi en rustig begin met natuurlijk onderweg wel de nodige 

snoeptrommelstops!  

De volgende morgen ging het juist in tegenovergestelde richting. 

We kwamen onderweg een bijzondere tuin tegen, Ampies Berg ⛰geheten. 

Hier namen we ook tijd voor een kopje koffie en een wandeling door dit aparte 

geheel. Bijna alles met eenjarigen, wat een werk!  Daarna stonden de tuinen van 

dr. Vogel op het program. 

Alleen door de extra tijd bij de koffiestop gingen we eerst naar het lunchadres, 

pannenkoeken � en daarna naar de tuinen. Hier was ook een blote voeten  pad 

aangelegd waar een paar dames zo stoer waren om er over (door) heen te gaan. 

Eentje zakte bijna in de massa weg, maar gelukkig konden haar maatjes haar 

redden!!!   ( helaas geen foto’s van) 

Na deze vrolijke en mooie onderbreking weer verder door het mooie landschap. 
Het was die dag heel afwisselend, zandverstuivingen, heidevelden, landerijen en 

dorpjes. 

En de rijpe krenten werden van de bosjes afgesnoept. 
Na een mooi tijdje te stalen ros te hebben doorgebracht naderden we het stadje 

Elburg. Hier natuuuuuurlijk weer een pit stop. Lekker op het terras, koffie, thee, 

etc.etc. En bijpraten......!! 

Er kwam een mevrouw aangelopen die vroeg of wij bij een speciaal 

busje   hoorden. Denk dat we niet alleen wat melig waren maar er 

waarschijnlijk ook zo uitzagen. Dat ze dacht, die missen er bovenin 

een paar, grote hilariteit en lachbuien alom. 

Na terugkomst in het hotel was er even tijd om op te frissen en toen 
aan tafel voor het diner. 

Hier nam iedereen het er lekker van en werden natuurlijk weer vele verhalen 

verteld en oude herinneringen opgehaald sommige iets aangedikt maar dat 

maakte het des te leuker. ⚡  

Na weer uitgeslapen te zijn en een stevig ontbijt, maar weer op de fiets. 

Eén van de leiding had problemen met het zadel en kreeg een ander. 

Ging al wat beter, maar t bleef behelpen.  

Vandaag stonden de bossen op t program. Mooie en goede fietspaden. 
De eerst stop was in Vierhouten, koffie met....jawel. Daarna weer verder. 

Onderweg kwamen we nog veel paarden� �  tegen, ook op tournee  

(de Eper paardedagen) Bereden en aanspanningen, leuk ook te zien. 

Na een mooi poosje fietsen kwamen we in Epe, hier stond een mooiere lekkere 

lunch voor ons klaar.  Na deze verrassing moesten we weer verder door de 
Veluwse bossen richting Nunspeet. Ook dit was weer een hele mooie tocht. 

 



 

 

En warempel we kwamen een ijsjes verkooppunt tegen. Nou ja, daar kun je dan 

niet zo maar aan voorbij fietsen. Lekker smullen.   

‘s Avonds was er een Spaanse avond in het hotel. Alles in Spaanse sferen, 

bediening � � � , live muziek, en tapas en paella. Genieten. 

De volgende morgen vertrokken we weer zoals gewoonlijk om 9.30 uur richting 

Garderen. 
Maar onze eerste stop was natuurlijk voor een kop koffie.  

 

 
Het weer was ons nog steeds goed gezind dus we fietsten weer vrolijk verder.  

Bij de zandsculpturen aangekomen, begon het echter wat te regenen . 

Binnen was er voor ons een lunch gereserveerd. ( zodat we niet veel hinder 

hadden van het weer ) 
Daarna kon iedereen in zijn  eigen tempo de kunstwerken bekijken. Werkelijk 

schitterend!!! 

Op de terugweg mochten we onze regenkleding toch nog even uitproberen, maar 
ja, anders hadden we die ook voor niets mee genomen. 

’s Avonds na het diner gingen de liefhebbers weer voor een potje klaverjassen of 

rummikub. 
De volgende dag zagen we dat het ’s nacht behoorlijk had geregend, maar onze 

laatste fietsdag was niet stuk te krijgen. 

De zon scheen toen we naar Elburg fietsten. Nog even genieten van de mooie 

natuur, de koffie bij de Zilverzoen met een overheerlijke appel zoen en natuurlijk 
van elkaar. Want onze vrouwen zijn natuurlijk nooit uitgepraat. Terug in het 

hotel wachtte ons een heerlijke lunch. 

Toen was helaas toch het moment aangebroken voor het onvermijdelijke 
afscheid nemen. 

Al met al kunnen we terug kijken op een fantastische fietsweek.  
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