zondag 24 april
11e

Bloesem fietstocht
Arnhem-Zuid
Afstanden: 21 en 27 km
Fietsevenement voor alle leeftijden,
puzzeltocht met mooie prijzen,
na afloop live muziek en lekker snacken!
Vertrek: De Steenen Camer,
Hannesstraatje 2a, Arnhem
Voorinschrijving tussen
12.00 en 13.00 uur
Daginschrijving tussen:
13.00 en 14.00 uur

Georganiseerd door Biologische Tuinbouwvereniging Elderveld
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zondag 24 april 2022

Bloesemfietstocht Arnhem-Zuid
AFSTAND 21 EN 27 KM

Na twee jaar uitstel, dit jaar weer een fijne fietstocht. We gaan weer
gezellig samen fietsen door onze mooie Betuwe. Dit keer hebben we
gekozen voor de westelijke kant van Arnhem en laten we u kennismaken
met de fietspaden door de nieuwe wijk Schuytgraaf en de wegen rondom
Driel. Een tocht voor het hele gezin! U kunt vrij kiezen tussen afstanden van
21 en 27 km. Beide tochten starten en eindigen zoals altijd in de Steenen
Camer (Elderveld). We zijn wat later in jaar, de tijd dat de appelgaarden
in bloesem staan. Het thema dit jaar is “Steeds weer anders”.
Op de korte en lange route komt u een BTV-kraam tegen waar u kunt
genieten van een verfrissend drankje en wat lekkers. Door daar mee te
doen met de diverse oudhollandse spelen dingt u mee naar mooie prijzen.
Bij terugkomst wordt u verwelkomt met live-muziek en ontvangt u een
lekkere snack. Ook zijn er diverse drankjes verkrijgbaar. En natuurlijk de
bekendmaking van de prijswinnaars.
Inschrijving en kosten, lekkers en drinken op
de route en warme snack bij terugkomst.
• € 7,00 per deelnemer en € 3,50 per kind tot
12 jaar. Bij voorinschrijving via de website www.
bloesemfietstocht-arnhemzuid.nl bent u verzekerd
van deelname! Bij inschrijving op zondag 24
april geldt “vol is vol”. Het inschrijfgeld betaalt
u, ook na voorinschrijving, contant of per pin! bij vertrek (startpunt De
Steenen Camer). U ontvangt bij vertrek alle verdere informatie.

• Start voor inschrijvers: tussen 12:00 en 13:00 uur.
• Start na-inschrijvers: inschrijven en start vanaf 13:00 uur tot 14:00.
• Locatie: De Steenen Camer (Hannesstraatje 2a in Arnhem, aan de Drielsedijk)

Bij slecht weer gaat de tocht niet door. Dit zal uiterlijk twee dagen van
tevoren gemeld worden via de website.

www.bloesemfietstocht-arnhemzuid.nl
mail: info@bloesemfietstocht-arnhemzuid.nl

vormgeving: pim vijftigschild

Start- en eindpunt:

