
 

Woensdag 21 augustus,  

gezellig fietsen en genieten van  

de prachtige natuur en fietstocht..! 

... Als lid van Fifty Fit mag je ook een introducé meebrengen. 

Deelname aan deze fietstocht is voor iedereen gratis! ... 
  

Op deze woensdagmorgen vertrekken we om 10.30 uur vanaf “De Naaldhof” aan de Docfalaan in 

Oss. Deze extra fietstocht, die is uitgezet door Fifty Fit, gaat door een prachtig natuurgebied. 

Onderweg wisselen vijvers, heidevelden, naald- en loofbossen elkaar af. De fietsroute is ongeveer 60 

kilometer lang en gaat via het bekende Slingerpad en Langenboom naar het plaatsje Mill. Hier zal 

onze lunchpauze zijn. Daarna vervolgen we de tocht richting Volkel en Uden waar we een koffie/thee 

pauze hebben. Onderweg zijn er voldoende rustpunten ingebouwd zodat iedereen mee kan fietsen.  

 
Programma:  
10.15 uur: Samenkomst bij De Naaldhof 
 
10.30 uur: Start Fifty Fit fietstocht 
 
12.30 uur: Lunch 
 
13.30 uur: Vervolg fietsroute 
 
15.15 uur: Pauze 
 
17.00 uur: Einde fietstocht bij De Naaldhof 
 
Onderweg gaan we in Mill gezellig lunchen. Hier mag géén zelf meegebracht lunchpakket genuttigd 
worden. De lunch en gebruikte drankjes zijn natuurlijk voor eigen rekening. We rekenen op een mooie 
zonnige dag, dus vergeet de zonnebrand niet. Maar als dat niet zo is breng dan een paraplu en/of 
regenkleding mee. Deze fietstocht gaat alleen door als er voldoende deelnemers zijn. Meld je daarom 
vóór 10 augustus 2019 aan bij de organisatie zodat alles definitief gemaakt kan worden en wij samen 
kunnen gaan genieten van een mooie fietstocht.  
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Samenvatting informatie:  
 

Datum:  

Woensdag 21 augustus 2019 

Opstapplaats: 
Parkeerterrein De Naaldhof, Docfalaan in Oss 
 
Aanmelden:  
Vóór 10 augustus via e-mail: jhaterd@ziggo.nl   of   t.vanherpen@home.nl 
 
Deelname:  
Alle leden van de vereniging Fifty Fit, echtgenoten of partners die lid zijn.  
Maar je mag ook een introducé meebrengen.  
Deelname aan deze fietstocht is voor iedereen gratis. 
 
Verzekering:  
De vereniging heeft geen collectieve reis- en/of ongevallenverzekering afgesloten voor dit uitstapje.  
 
Afmelden: 
Als u zich na aanmelding helaas moet afmelden doe dit dan zo spoedig mogelijk.  
Mocht je op de dag van vertrek verhinderd zijn, meld dit dan vóór 09.30 uur via  
telefoonnummer: 0412 - 631 363 
 
Vragen? 
Bel: 0412 - 631 363 
 
Wij rekenen op uw deelname en wensen ieder een prettige en gezellige  
dag toe en hopen op mooi weer.  
 
Organisatie EXTRA fietstocht Fifty Fit, 
Jo van de Haterd  
Tonnie van Herpen  
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