
Uitnodiging: 16e Pedersenfietstocht door de Noord- Veluwse bossen en 
heidevelden 
Zondag 18 augustus 2013

Beste Pedersen liefhebber/-ster,

Met veel genoegen nodigen wij u uit voor de Pedersenfietstocht die dit jaar hartje 
zomer gehouden wordt. We gaan door bossen en bloeiende heidevelden. We 
stoppen even bij de begraafplaats van (de zoon van) Buys Ballot. Waarna we een 
picknick houden bij een schaapskooi. Gesterkt door verrassende hapjes en drankjes 
stappen we weer op de fiets  om even verderop aan het Heerderstrand een 
groepsfoto te laten maken. We vervolgen onze tocht, passeren de leemkuilen met 
prachtige buitens, terwijl we op weg zijn naar de hanzestad Hattem. Daar maken we 
een stadswandeling of we bezoeken een museum. Vanuit Hattem gaan we terug 
naar  Hattemerbroek. Alvorens huiswaarts te keren bestaat de mogelijkheid  deel te 
nemen aan een Chinees buffet bij het Puttertje.
Het gaat om een afstand van 45 km.

Hoe ziet de dag eruit?
Startpunt
B&B het Puttertje
Elburgerweg 23
8094 PE Hattemerbroek
parkeergelegenheid aanwezig

Ontvangst vanaf 8:30 uur met koffie en ‘plaatkoek van het Puttertje’ vertrek 
9:30uur.

De route leidt ons  naar het graf van Buys Ballot, landheer van De Dellen van 1890 
tot 1928. Na een korte stop gaan we bij Uitspanning de Schaapskooi koffie drinken, 
om niet lang daarna te gaan picknicken!

Iedere deelnemer vragen we een gerecht uit de eigen streek mee te nemen. De 
picknickspullen worden per auto naar de schaapskooi van de schaapskudde Epe-
Heerde gebracht. Daar wordt de picknick gehouden.

We maken een groepsfoto aan een prachtig strand en stappen weer op de fiets. Op 
weg naar Hattem. Daar gaan we in groepen uiteen voor ofwel een stadswandeling 
(Middeleeuwse stadskern) of voor een bezoek aan het Voermanmuseum en Anton 
Pieck Museum. Op de fietsen wordt gepast!

16:00u: vertrek uit Hattem via het voetveer.



17:00u: einde van de tocht

Tot besluit is er gelegenheid mee te doen aan een buffet, waarvoor  u zich dan wel 
van te voren opgeeft.

Aanmelding bij het Pedersengenootschap pedersenholland@gmail.com

Na aanmelding sturen wij u een inschrijfformulier met nadere informatie.

Wij rekenen op veel aardige mensen met een passie voor de Pedersen!

Met een hartelijke Pedersengroet, vanuit het Nederlandse Genootschap,

Merlen en Robbie
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