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Fietsmidweek Hoge Veluwe van 30 juli tot en met 3 augustus 2018 
 

 

De weersvooruitzichten waren zeer gunstig, waarschijnlijk een van dè redenen waarom de meesten 

meer dan ruim op voorhand aanwezig waren in het hotel voor onze jaarlijkse fietsmidweek. 

 

 

Toch kregen wij bij aankomst in het hotel van René het slechte nieuws te horen dat Anita onderweg 

een auto-ongeluk gehad heeft en er niet zou kunnen bij zijn. Sommigen onder ons hebben met haar 

eens gebeld want ze was toch, vooral emotioneel, diep aangeslagen. Gelukkig had zij geen 

lichamelijk letsel maar de materiële schade was wel aanzienlijk. 

 

 

Toen iedereen de sleutel van zijn kamer in 

ontvangst had genomen, de fietsen gestald en 

de koffers uitgeladen, namen sommigen al 

eens een kijkje op en rond het domein van 

het hotel. Anderen gingen reeds een 

aperitiefje nemen maar tegen 19.00 uur was 

iedereen aanwezig in het restaurant waar ons 

de nodige tafels toegewezen werden voor de 

rest van ons verblijf. Het eten was in 

buffetvorm en we zagen dat iedereen genoot 

van het lekkere, gevarieerde eten dat werd 

aangeboden. 

 

 

Starten deden we iedere dag aan knooppunt 43. Onze eerste voormiddag reden we voornamelijk in 

de bossen en waaide er een fris briesje wat voor aangenaam fietsweer zorgde. Gezien de warmte 

trachtten we toch ongeveer elke 10 km eens eventjes te stoppen om wat te drinken. Na ongeveer 32 

km zat onze voormiddag erop en konden we bij ‘De Zwarte Boer’ gaan lunchen om terug op 

krachten te komen voor de namiddagtocht. Dit was wel nodig want in het tweede deel van onze 

dagtocht, in de nabijheid van Radio Kootwijk, stond ons wel een stevige klim te wachten. Maar 

dapper als wij waren is iedereen goed boven gekomen en konden wij verder richting hotel. Na het 

stallen van de fietsen gingen 

sommigen eerst iets drinken op 

het terras van het hotel, of hun 

bonnetje voor het gebakje 

verzilveren. Anderen gingen 

liever onmiddellijk naar de kamer 

om even te rusten en een goede 

douche te nemen.  

’s Avonds op het afgesproken uur 

stond iedereen klaar in het 

restaurant om voor het buffet aan 

te schuiven en te genieten van het 

lekkere eten.  
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Onze tweede fietsdag ging iets speciaals worden. Het werd een ‘actieve culturele fietsdag’. 

Aangezien we in de stad Apeldoorn moesten fietsen werd besloten in 2 groepen te vertrekken 

om zo de gevaarlijke oversteekplaatsen zo snel 

mogelijk over te fietsen. We fietsten dus vanaf 

knooppunt 43 richting Apeldoorn en reden zo 

langs de buitenwijken van de stad richting 

‘Paleis het Loo’.  Hier hadden wij gedurende 2 

uur de tijd om het koetshuis en de tuinen van het 

paleis te bezoeken. Ook vanaf het dak hadden 

we een mooi uitzicht op de tuinen. Het paleis is 

in renovatie en zal pas in 2021 volledig klaar 

zijn maar volgens de foto’s meer dan de moeite 

waard om dan nog eens een bezoekje te 

brengen. 

 

Na het bezoek reden we een 2-tal kilometer 

verder naar Hotel Bilderberg ‘de Keizerskroon’ 

waar we de lunch namen. Hier werd ons per 

tafel een plank met een variatie van belegde 

broodjes opgediend. 

 

Na het middagmaal nog eventjes door het drukke 

Apeldoorn fietsen om daarna terug op rustige 

wegen te komen en onze tocht verder te zetten. In 

tegenstelling tot de vorige dag was de rit van 

vandaag nagenoeg volledig vlak. We fietsten ook 

rond het meer van Bussloo en zijn daar eventjes 

gestopt om een groepsfoto te nemen. Onderweg 

nog een namiddagdrinkstop en dan zo verder 

richting hotel. Vandaag was het een iets kortere 

rit maar daar hoorden wij niemand over klagen. 

En zoals de vorige dag vulde elkeen zijn vrije tijd 

in zoals hij of zij het verkoos. 

 

Dag drie van onze fietsmidweek was zoals aangekondigd niet alleen de mooiste maar toch ook de 

moeilijkste rit. We mochten wel starten met een 

lange afdaling maar al voor we aan onze locatie 

voor het middagmaal kwamen moesten we 

enkele korte maar stevige kuitenbijters 

overwinnen. We hebben ook een heel eind door 

de Veluwse heide gefietst maar door de hitte en 

de droogte was het geen paarsgekleurde heide, 

maar eerder een bruin-zwart geblakerd 

landschap. 

Ons middagmaal was voor vandaag gereserveerd 

in ‘Paviljoen De Posbank’, een speciaal gebouw 

gelegen in de Veluwse heide. De meesten onder 

ons namen eens het paadje naar boven om daar 

te genieten van het prachtige panorama over de 

heide. 
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Na het middagmaal startten we weer met een fikse afdaling maar daarna …. zweten en zwoegen om 

die venijnige heuveltjes te beklimmen. Maar we zijn er geraakt en er wachtte ons een beloning. We 

mochten gaan aanschuiven bij ‘Ijs van Coo’ het beste ijs van Nederland. En dat het smaakte, 

iedereen die er ééntje kocht, zal dat beamen. Toch ook nog even verderop de dorst gelest en dan nog 

de laatste 10 km van onze fietsmidweek richting hotel. 

Nadat we een laatste maal onze fietsen in het schuurtje stalden, ging iedereen richting kamer om 

zich te verfrissen en zich een beetje op 

te maken voor ons Diner à la carte. 

Vooraf werd een aperitief aangeboden 

door het bestuur en werd René 

bedankt voor de organisatie van deze 

fietsmidweek maar tegelijkertijd ook 

voor het vele werk dat hij gedurende 

zijn periode van 

‘hobbyclubverantwoordelijke fietsen’ 

heeft geleverd. Wij maakten dan ook 

van de gelegenheid gebruik om zijn 

wegkapiteins die ons helpen bij 

technische problemen en vooral in 

België dan, ons veilig over alle 

kruispunten loodsen, te bedanken. 

Zowel René als Jan, Leon en Jan 

werd een fles wijn aangeboden. 

 

Vrijdag, laatste dag van ons verblijf in de Veluwe. Het is nu al enige jaren de gewoonte om aan die 

laatste dag nog een speciale 

invulling te geven. Dit jaar 

brachten wij een bezoek aan 

het museum Kröller-Müller 

dat gelegen is in het Nationaal 

Park de Hoge Veluwe. Tegen 

10.00 uur werden we daar 

opgewacht door 2 gidsen die 

ons eerst rondleidden door de 

beeldentuin en daarna binnen 

in het museum zelf. Na de 

rondleiding met deskundige 

uitleg werd de fietsmidweek 

afgesloten met een 

middagmaal in het 

museumrestaurant. 

 

 

Rond 14.00 uur werd het dan stilaan tijd om van iedereen afscheid te nemen en huiswaarts te keren. 

Wij hebben een pracht van een fietsmidweek beleefd. 

 

Het Bestuur.  

  


