
Nieuwsbrief  Vael Ouwe, juni.  

De 44e Vael Ouwe gaat zaterdag 3 juli door! 

De gewijzigde datum heeft nog wel wat voeten in de aarde gehad. 

Op  3 juli stonden echter al activiteiten op de kalender in de directe omgeving van Dierensche 

Boys. Met de passage van de Vael Ouwe-deelnemers zou het volgens de gemeente daar te 

druk worden. 

Om toch voor een vergunning in aanmerking te komen hebben we bij ‘De Harmonie’ te Laag-

Soeren een alternatief gevonden van waaruit we de organisatie verder leiden.  

De routes zijn aangepast. Alle deelnemers passeren er en ontvangen daar ook hun medaille. 

Al met al een bijzondere editie: limited edition (max.1000 deelnemers), geen centrale start-

/finishlocatie, deelnemers mogen overal langs de route starten en finishen, verplichte 

voorinschrijving, geen uitgepijlde tocht, geen hulp van vrijwilligers, geen 

verzorgingsposten……enz. 

De essentie is echter hetzelfde gebleven: een prachtige fietstocht door een van de 

landschappelijk mooiste gebieden van ons land! We wensen onze 1000 deelnemers veel 

fietsplezier! 

Wil je die dag wat sfeer proeven? Je bent van harte welkom bij De Harmonie! 

 

Clubtocht Vael Ouwe:  vr 25, za 26 en zo 27 juni. 

Graag nodigen we clubleden uit om de vernieuwde routes van de Vael Ouwe te rijden. We 

hebben nu vier afstanden: 60, 90, 125 en 160km. 

Er is veel energie in gestoken. We hopen dat we weer velen kunnen enthousiasmeren.  

Voor leden is natuurlijk ook de Light-versie beschikbaar. 

Op de Toerkalender worden zoals te doen gebruikelijk vertrektijden en afstanden vermeld. 

Alle routes zijn als GPS-bestand te downloaden. 

De pauze is gepland bij restaurant ‘De Oude Herbergh’ in Oosterbeek, open vanaf 

09.00uur. Om te vieren dat we nu al de 44e editie organiseren bieden we graag alle 

deelnemers een kop koffie & gebak aan. 

Voor belangstellenden bieden we daar ook de medaille Vael Ouwe 2021 aan. 

Wij hopen op een grote deelname en wensen de deelnemers een plezierige clubrit. 

 

Namens de werkgroep Vael Ouwe,  

Gijs van der Tang 

 

 

 

 

 


