
 

PROVINCIALE FIETSDAG 15 MEI 2019 
                                                  VOORST                                        

Dit jaar organiseert afdeling Voorst de jaarlijkse provinciale fietsdag, hier mogen leden en 
niet-leden aan deelnemen. 
De fietstocht start vanaf het Dorpshuis, Schoolstraat 14, te Voorst (naast de kerk) en is ca. 
45 km  lang. 
U wordt ontvangen met een kopje koffie/thee met iets lekkers.  
U kunt starten tussen 09.30 uur en 10.30 uur. Uiterlijk 17.00 uur dient u weer terug te 
zijn in het dorpshuis. Deelname is geheel voor eigen risico. 
 
Bij de start ontvangt iedereen een lunchpakket voor onderweg. 
 
De route loopt langs de rand van de Veluwe en door de IJsselstreek. Onderweg is er het een 
en ander te bezoeken.  
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1. Ambachtelijke Kaarsenmakerij De Tonkerij, hier worden de kaarsen op ambachtelijke wijze gemaakt. 

Ook kunnen er gelegenheidskaarsen met afdrukken gemaakt worden. Voor b.v. geboorte, doop of 
huwelijk.  Deze kaarsen branden mooier en langer. 

 
2. Vliegveld Teuge, hier wordt gebruik gemaakt van o.a. rondvluchten, zweefvliegen en parachute 

springen. 

3. Kampeerhoeve Bussloo, hier kunt u even uitblazen van de fietstocht en wordt u een kopje koffie-thee 

aangeboden en kunt u het lunchpakket opeten. 

4. De Houtzagerij Wilpse Dijk, dit is een vervallen houtzagerij die jaren geleden is opgehouden te 

bestaan. Door vele enthousiaste vrijwilligers wordt het weer in ere hersteld. Hiermee zijn ze pas 

begonnen en er moet nog het nodige gebeuren. In de houtzagerij staat nog een zaagmachine van 100 

jaar oud. Hier worden door de vrijwilligers van boomstammen mooie tafelbladen gemaakt. In de 

Houtzagerij is ook een klompenmakerij gevestigd waar verschillende klompen worden gemaakt.  

5. Bij Museum boerderij De Kribbe is gelegenheid om een  consumptie te gebruiken en het museum te 

bezichtigen waar verschillende oude landbouwmachines staan opgesteld. 
 
6. Vervolgens komt u langs Slot Nijenbeek, deze is enkele jaren geleden gerestaureerd om verder verval 

te voorkomen . Hier kunt u genieten van een prachtig uitzicht over de IJssel.   

De kosten voor deze mooie fietstocht zijn voor leden € 11,00 en niet-leden € 15,00. 

Er is een mogelijkheid om een fiets of e-bike te huren. De huur voor een fiets is € 10,00  

en voor een e-bike € 23,50. Inschrijven kan per afdeling/groep op 

vvnfietsdagvoorst@gmail.com Wilt u een lijst met de naam en lidnummer (voor zover van 

toepassing is) van de  deelnemers bijvoegen en de afdeling erbij vermelden. Het bedrag 

kunt u overmaken op rekeningnr. NL 72 RABO 0366 2031 50 t.n.v. NBVP Vrouwen van 

Nu afd. Voorst o.v.v. fietsdag 2019. 

Inschrijven kan tot uiterlijk 27 april 2019. 

Inlichtingen: Anneke Weijenberg tel. 055-3011305 of vvnfietsdagvoorst@gmail.com  
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