NIEUWSBRIEF REGIO UTRECHT-RIVIERENLAND
FIETSTOCHT ZATERDAG 28 APRIL 2018:
Startplaats: Station Vleuten
Na de succesvolle fietstocht in juni vorig jaar door de
Betuwe organiseert onze regio opnieuw een aantrekkelijke
en afwisselende fietstocht, nu in Midden Nederland.
Onder het motto “Pelgrims Ontmoeten Pelgrims” nemen Santiago-gangers Corry en
Chris Westerhout uit De Meern U mee op een unieke fietsreis in een boeiende en
mooie omgeving van Het Sticht (Utrecht en omgeving).
Vanuit Vleuten voert de tocht naar het beroemde kasteeldorp Haarzuilens, rijden we

over eeuwenoude wegen van het Groene Hart (veenweidegebied en cope), langs de
noordgrens van het Romeinse Rijk (limes), staan we stil bij een historische,
rampzalige gebeurtenis (zie foto) en doen we enkele vroeg middeleeuwse,
monumentale stadjes aan.

Dit in het gebied waar lang geleden de bisschoppen van Utrecht en de graven van
Holland vaak op wrede wijze hun grensruzies uitvochten.

We brengen ook een bezoek aan het stadje waarvan onze huidige koning Willem
Alexander, baron is. In deze stad (eveneens bedevaartsplaats) staat tevens één van
de weinige basilieken in de provincie Utrecht. Een bezoek en mogelijk een
rondleiding waard!
Ook de bisschopsstad Utrecht wordt aangedaan – dit in het kader van de
wandelingen Santiago aan het Wad – waar we andere pelgrims hopen te ontmoeten.
Dit kan heel bijzonder worden!

(Jacobikerk Utrecht)
Wij verwachten dat ook deze ontmoeting een hoogtepunt van de dag zal worden.
Tenslotte fietsen we Utrecht uit via de nieuwe wijk Leidsche Rijn (“waar nieuwe
woningen als zoete broodjes over de toonbank vliegen”) om in Vleuten afscheid van
elkaar te nemen.
Uiteraard is er ruimte voor koffie –en lunchpauze.
Kortom: een unieke fietstocht met uiterst boeiende en afwisselende landschappelijke,
culturele en monumentale aspecten, alsook belangrijke en historische
gebeurtenissen.
Wij vertrouwen op een gezellige en mooie tocht!
Buen camino! Adios!
Corry en Chris

Datum: zaterdag 28 april 2018.
Startplaats: parkeerplaats Station Vleuten (zuidzijde).
Op station Vleuten stoppen en vertrekken alleen sprinters.
Voor tijden zie s.v.p. www.ns.nl
Verzamelen: Tussen 9.00 en 9.20 uur.
Vertrek: UITERLIJK 9.30 uur.
Lengte: ca. 50 km.
Gemiddelde snelheid: ca. 18 km.
Aantal de(e)lne(e)m(st)ers: ca. 20.
Opgeven: cwesterhout@casema.nl
Opmerkingen:

Deelname is op eigen risico.
Gewone fietsers bepalen het tempo.
‘Electrische’ fietsers passen zich aan dit tempo aan!

Voor meer telefonische informatie:
Thuis 030 – 6663816
Corry Westerhout: mobiel 06 -22639108
Chris Westerhout: mobiel 06 - 17626811

