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Voorstel van  Tom De Schepper    
zaterdag 22 mei 2021    
       

De oevers van de IJssel 
       
rit km vertrekplaats vertrekuur   
grA 174 km Postillion 09.00u   
grB 133 km Postillion 09.00u   
grC 108 km Postillion 09.00u   

 
Ons driedaagse in 2020 gaat naar het zuiden van de Nederlands Veluwe met startpunt aan het hotel Postillion.  
Wij worden verwacht op vrijdagavond, eten is er voorzien vanaf het ontbijt op zaterdagmorgen. 

Van hieruit organiseren wij drie A-B en C-ritten. 

Wat is in de prijs inbegrepen: 3 overnachtingen, 3 X ontbijtbuffet en 2 x een diner. Vanzelfsprekend is ook de 
begeleiding van 9 mooie ritten door het mooiste natuurgebied van Nederland inbegrepen. Er is mooi weer 
besteld maar dit kan niet gegarandeerd worden. 

Er zijn een 30-tal tweepersoonskamers voorzien aan 189 euro per persoon. Wie een singlekamer wil, betaalt 
dan € 295. Inschrijven kan door een voorschot van 50 euro te storten op de clubrekening, pas dan is uw 
reservering geldig.  De inschrijvingen worden  afgesloten op 1 Maart 2021. 

 

 

 

 

 

 

Hotel Postillion                                                     Tweepersoonskamer 

 

Vertrekken doen we op de parking van ons hotel dat 5km van het centrum van Arnhem ligt. 

De eerste kilometers brengen ons langs de noordkant van Arnhem voorbij het koninklijk natuurpark Burgers 
Zoo richting de oevers van de IJssel. A en B-rit rijden eerst wel over enkele obstakels over zoals de 
Emmapiramide en de Zijpenberg, de C-rit houd het redelijk vlak. 

Kilometers lang gaan wij de IJssel volgen langs vlakke akkers en mooie jaagpaden. 

De middagstop is voor iedereen voorzien in het centrum van Zutphen waar menig terrasjes liggen te wachten 
op ons. Na de middag doet de A-rit een ommetje langs Deventer en duikt daarna zoals de B-en C-rit de 
Veluwezoom in. Dit betekent mooie fietspaden door natuurgebied en bos. De route is vanaf hier lichtgolvend 
en niet vlak zoals we in Nederland zouden verwachten. 

Na de Veluwezoom is het enkel nog afdalen en een sprintje trekken naar het zonnige terras aan het hotel. 
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 Veluwezoom 
 
 
 

 
 
De IJssel                                                       

 
 
 


