Uitnodiging voor de clubrit ‘TUSSEN AMSTERDAM EN UTRECHT’
Op zondag 19 juni 2022

We hebben er twee jaar op moeten wachten, maar nu lijkt het te gaan lukken. We zijn blij
jullie uit te kunnen nodigen voor de zomerrit van onze club, die gereden word tussen
Amsterdam en Utrecht. Wie als niet westerling denkt dan alleen maar beton, stenen en
asfalt tegen te komen, zal op 19 juni verrast worden. Wel waarschuwen we jullie dat er niet
hard gereden kan worden over de soms zeer smalle wegen, straatjes en dijkjes. En met de
fietsers die we tegenkomen zullen we clementie moeten hebben.
We starten in Aalsmeer. In het weekend van 17 – 19 juni wordt in Aalsmeer het
Flowerfestival georganiseerd. Onze start zal plaatsvinden bij een onderdeel van dat festival
en waar kunnen we dat beter doen dan bij de Historische Tuin. Het adres is: Praamplein in
Aalsmeer en jullie zijn daar tussen half tien en 10 uur van harte welkom.
Op de Historische Tuin is de geschiedenis van de Aalsmeerse sierteelt terug te vinden.
Tevens is het een soort museum hoe en met welk gereedschap er vroeger gewerkt werd.
Een van de vrijwilligers zal een niet al te lange uitleg geven over de Tuin.
Uiterlijk 11 uur moet iedereen vertrokken zijn. We volgen een route langs de Amstel en door
het Amsterdamse Bos naar de wijk Buitenveldert van Amsterdam. Vanuit Amsterdam gaat
het zuidwaards langs o.a. de riviertjes Bullewijk, Waver, Winkel naar de lunchlocatie aan de
rand van de Vinkeveense Plassen. Deze dag rijden we meerdere keren over wegen met de
naam ……straatweg. Ga ervan uit dat je dan op de route rijdt, die tot 1953 gebruikt werd om
van Amsterdam naar Utrecht te komen. Het laatste gedeelte van de A2 werd in dat jaar pas
in gebruik genomen
Het adres van de lunchlocatie: Café restaurant Bon, Winkeldijk 24 , 3645 AP Vinkeveen. Dit is
bij de gelijknamige jachthaven.
Na de lunch gaan we verder via de dorpjes Baambrugge, Loenersloot en Loenen aan de
Vecht richting Utrecht. Nog meer dan langs de Amstel kun je langs de Vecht genieten van de
buitenplaatsen en kasteeltjes die door de rijke kooplui uit de Gouden Eeuw gebouwd
werden, maar ook de nieuwe villa’s zullen de aandacht trekken. Als we uiteindelijk via
Tienhoven en Molenpolder Utrecht bereiken rijden we via De Bilt en de campus van de

universiteit van Utrecht (nee, ik heb daar niet gestudeerd) naar het eindpunt ‘het Oude
Tolhuys’.
Het adres van de finishlocatie is: Het Oude Tolhuys, Weg naar Rhynauen 13-15, 3584 AD
Utrecht.
Hier kan onder het genot van een drankje de dag nog een keer doorgesproken worden.

Het Oude Tolhuys geeft ons de mogelijkheid om als afsluiting van de dag met een groep te
eten en hebben daarvoor een driegangen menu voor ons samengesteld voor € 38.50 p.p.
Het menu vind je in een aparte bijlage.
Wel is het nodig dat we vooraf aangeven welke gerechten we willen uitproberen. Geef van
zowel het voorgerecht, het hoofgerecht als het dessert aan of je de 1ste, 2e of 3e keus wilt.
Wil je geen voorgerecht of dessert, vul dan geen in.
De eigen bijdrage voor deze dag is € 30.00 p.p. voor clubleden en hun bijrijders. Aan niet
leden en tweede of derde bijrijder wordt € 37.50 gevraagd.
Harry Tenthof van Noorden
Geurt Plomp 0653 136311

