
                         
 
 
 

Gezellige zonnige fietstocht 
 

 
Het weer was prima om te fietsen. Al dreigde er af en toe een spatje regen, het waaide 
gelukkig allemaal over. Om half twee waren inmiddels 66 deelnemers ingeschreven en 
gestart. Via Ampsen en Verwolde ging de tocht naar Laren. Daar moesten bij 
Stegeman enkele vragen worden opgelost. Na een drankje fietste men van Groot Dochteren 
weer naar de Schole in Klein Dochteren. 
 
           
 

 
 
 
        
Rond vijf uur werd in de Zonnebloem de volgende prijswinnaars bekend gemaakt.
 

 
 
Het was nog lang gezellig bij de Zonnebloem. Wij hopen u volgend jaar allemaal weer met 
de fiets of auto aan de start te zien.
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Rond vijf uur werd in de Zonnebloem de volgende prijswinnaars bekend gemaakt.

3e prijs  Frank Pardijs 
2e prijs  Harman Brunsveld 
1e prijs Joke Westhoek. 
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