
Mirre: 
“IK HEB ER ONGELOOFLIJK VEEL ZIN IN”

Hanneline Oosting: 
“GELDERSE STREKEN HEBBEN ZOVEEL TE BIEDEN”

Rick van Zadelhoff : 
“INWONERS GELDERLAND KUNNEN MEEDOEN” 

MET PRACHTIGE FIETSROUTES!
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Mirre heeft  ‘de beste vakantiebaan van Nederland’:

VIJFDUIZEND KILOMETER 
FIETSEN IN HONDERD DAGEN

Mirre gaat al die dagen fi etsen door de provincie Gel-
derland, althans door de vier gebieden van de Gelderse 
streken, te weten Rivierenland, De Veluwe,  het stedelijke 
gebied Regio Arnhem/Nijmegen en door de Achterhoek. 
Gemiddeld legt Mirre zo’n vijft ig kilometer per dag af, dat 
wil zeggen dat zij in de komende maanden zo’n vijfdui-
zend kilometer gaat fi etsen. Ter vergelijking: dat is een 
afstand van vijf keer op en neer naar Parijs!
“De Gelderse streken zijn ongeloofl ijk rijk aan fi etspaden 
en dat is juist wat we met deze actie willen laten zien”, 
licht Hanneline Oosting toe namens Toerisme Gelder-
land, een samenwerkingsverband tussen de Regionale 
Bureaus voor Toerisme. “De vijfduizend kilometer fi ets-
pad die we hier in de provincie hebben voert langs cultu-
rele en culinaire hoogtepunten en langs heel veel historie 
en natuur. Niet voor niets is de provincie Gelderland voor 
het derde achtereenvolgende jaar verkozen tot fi etspro-
vincie van Nederland.”

Voor de kiezen
Mirre kan het behoorlijk voor de kiezen krijgen, want er is 
geen rij- en rusttijdenwet die bepaalt wanneer zij de fi ets 
even aan de kant moet zetten. Nee, het wordt juist iedere 
dag weer rijden, in alle weers- en overige omstandighe-
den. En meer nog: van haar wordt juist ook verwacht dat 
zij aan de buitenwereld laat zien wat zij onderweg alle-
maal ziet en meemaakt. 

Want elke dag kan het grote publiek een blog van 
Mirre lezen op www.5000kmgeldersestreken.nl, wor-
den foto’s en berichten door Mirre getweet op Twit-
ter (@5000kmGLD + #5000kmGLD) en zijn be-
richten en fi lmpjes van Mirre te zien op Facebook 
(www.facebook.com/5000kmgeldersestreken) en Insta-
gram (www.instagram.com/5000kmGLD + #5000km-
GLD). Dit is eigenlijk geen vakantiebaan meer, maar 
gewoon hard werken dus. Het is een combibaan van 
schrijven, fi lmen, actief zijn op social media, veel mensen 
ontmoeten en oh ja... ook nog fi etsen!
Mirre gaat aan iedereen in het land (en wie weet ook 
daarbuiten) laten zien hoe mooi het is in Gelderland. 
Niet alleen de fi etspaden en de landschappen onderweg, 
maar ook attracties, bezienswaardigheden, bedrijven en 
bijvoorbeeld evenementen. Hanneline Oosting: “We wil-
len laten zien, beleven en proeven wat de Gelderse stre-

ken allemaal te bieden hebben. Met name ook door de 
échte verhalen van échte mensen. Dat kunnen curieuze 
verhalen zijn van opmerkelijke mensen, maar ook gewone 
dingen van alledag.”
Mirre bereidt zich momenteel voor op haar ongetwijfeld 
zware, maar leuke tocht. Meer over Mirre lees je op pa-
gina 4 van deze krant.

De 28-jarige Mirre uit Groningen 
stapt op woensdag 1 juli  aanstaande 
in het Veluwse Radio Kootwijk op de 
fi ets om daar bij wijze van spreken 
pas honderd dagen later, op donder-
dag 8 oktober, weer vanaf te stap-
pen. Want zij is geselecteerd voor 
wat ‘de mooiste vakantiebaan van 
Nederland’ wordt genoemd.

“We willen laten zien, 
beleven en proeven wat de 
Gelderse streken allemaal 

te bieden hebben”

Onderweg kun je zomaar een kasteel tegenkomen.
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In Gelderland kun je eindeloos fi etsen over de dijken.

Op dit kaartje zijn alle fi etsknooppunten van de Gelder-
se streken ingetekend. Mirre zal ze tijdens haar honderd
dagen durende fi etstocht allemaal aandoen, een afstand
van vijfduizend kilometer!





MAANDAG 6 JULI: VAN HOENDERLOO NAAR PUTTEN

De Hoge Veluwe

De tocht gaat die dag zeker over de uitgestrekte hei-
develden die de Veluwe zo kenmerken, maar voert ook 
door bosrijke gebieden en  doet onderweg ook verschil-
lende leuke dorpjes en stadjes aan. Maar al aan het begin 
van de dag staat een bezoek gepland aan de onbetwiste 
groene schatkamer van Nederland, het Nationale Park 
De Hoge Veluwe.
Dit wereldberoemde natuurpark met ruim 5.400 hectare 
aan bos, heidevelden, graslanden en zandverstuivingen, 
trekt jaarlijks de belangstelling van vele tienduizenden 
bezoekers. Veel van die gasten verkennen het park per 
fi ets, namelijk met de zo kenmerkende (gratis) Witte 
Fiets die onlosmakelijk verbonden is met het Nationale 
Park De Hoge Veluwe.
Maar verder zijn er ook tal van activiteiten te onderne-
men, zoals een huifk artocht, wandel- en fi etsexcursies, 
rondleidingen door Jachthuis St. Hubertus en natuurlijk 
een bezoek aan het beroemde Kröller-Müller Museum. 
Wat Mirre hier gaat doen is nog een verrassing, maar u 
kunt haar uiteraard volgen op 6 juli.

Zeumeren

Later op de middag gaat Mirre op de fi ets naar recrea-
tiegebied Zeumeren in Voorthuizen, een ideale plek voor 
een dagje uit voor alle leeft ijden. Voor de kinderen is er 

onder andere het grootste overdekte avonturenparadijs 
van Nederland, te weten SchatEiland Zeumeren. Kinde-
ren tot 12 jaar kunnen hier urenlang spelen en ontdek-
ken, klimmen en klauteren, schatgraven met de kapitein, 
goudzoeken, springen en glijden, schieten met kanonnen 
en nog veel meer.
Maar het recreatiegebied biedt de bezoekers nog meer. 
Er zijn stranden en ligweiden om lekker te relaxen. Wie 
actief bezig wil zijn kan dat bijvoorbeeld doen met mid-
getgolf, shortgolf of footgolf of door gezellig een spel-
letje jeu-de-boules te spelen. Ook waterskiën is er mo-
gelijk. Mirre gaat hier veel van laten zien, zo is de ver-
wachting.

Landal Heihaas

Aan het eind van de middag komt Mirre aan bij bunga-
lowpark Landal Heihaas in Putten, gelegen op een van 
de mooiste stukjes van de Veluwe. Landal GreenParks 
heeft  zowel in Nederland als in het buitenland tiental-
len bungalowparken voor de vakantieganger. De parken 

kenmerken zich stuk voor stuk door begrippen als rust,
ruimte en natuur.  Dat zijn dan ook precies de redenen
waarom gasten uitgerekend voor Landal kiezen. Landal
GreenParks is natuurlijk ook sterk vertegenwoordigd in
de Gelderse streken. Hier beschikt de organisatie over
acht verschillende bungalowparken, allemaal met een
geheel eigen sfeer en karakter. 
Mirre is vandaag te gast bij Landal Heihaas, vlakbij het
Veluwemeer. Daar kunnen gasten heerlijk luieren aan
het strand of bijvoorbeeld zwemmen en surfen, terwijl
de kinderen zich er kunnen uitleven op speeltoestellen.
Het gebied rondom Heihaas is overigens perfect voor het
maken van fantastische boswandelingen of fi etstochten.
Ook voor culturele uitstapjes biedt de directe omgeving
van het park veel. Bijvoorbeeld naar het Kröller-Müller
Museum in het Nationale Park De Hoge Veluwe, of naar
Paleis Het Loo in Apeldoorn. En met de kinderen is een
bezoek aan Landgoed Schovenhorst altijd aan te raden.
Mirre overnacht vandaag in een van de bungalows van
Landal Heihaas.

In het blauw de route 

die Mirre vandaag 

fi etst, met in de cirkels 

de nummers van de 

gelijknamige fi ets-

knooppunten.

In de eerste week van haar fi etsavon-

tuur, trapt Mirre de kilometers weg 

over een deel van de Veluwe. Daar 

waar het fi etsen zo’n beetje is uitge-

vonden, want al sinds mensenheu-

genis komen vele bezoekers van bui-

ten de regio naar dit wonderbaarlijk 

mooie gebied om er te fi etsen en te 

genieten van de rijke natuur. Dat laat 

Mirre ook zeker zien, onder andere 

op maandag 6 juli als de route van 

Hoenderloo naar Putten gaat. Een 

route die je ook heel goed zelf kunt 

fi etsen.

Volop watersportmogelijkheden in recreatiegebied Zeumeren.Landal Heihaas ligt op een van de mooiste stukjes van 
de Veluwe

Stuifzand, een typisch landschap in Nationale Park 
De Hoge Veluwe.
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DE VELUWE: 
PUUR NATUUR IN HET 

HART VAN NEDERLAND

De route van vandaag 

volgens de fi etsknooppunten 

(Knip uit en rijd ‘m zelf)
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Groningse Mirre laat Gelderse streken aan de wereld zien

“IK BEN HEEL BENIEUWD 
NAAR DE VERHALEN VAN 

DE GELDERLANDERS”

Breed lachend vertelt Mirre dat Gelderland vooralsnog 
voor haar een grote onbekende is. Ja natuurlijk, ze is wel 
eens op de Veluwe geweest, en op de Posbank en oh ja, 
ook een keer in Arnhem. “Er zal een wereld voor me open 
gaan”, zegt ze eerlijk, “maar ik heb er ongeloofl ijk veel zin 
in. Het lijkt me zo leuk om dit te gaan doen. Ik ben de hele 
dag buiten, ik ga heel veel mensen ontmoeten en heel 
veel leuke activiteiten ondernemen. Fantastisch!”
Dat Mirre sportief is aangelegd , moge duidelijk zijn. Ze 
fi etst dagelijks haar woon-werk-kilometers, loopt meer-
dere keren per week hard en is tussendoor niet vies voor 
het zwaardere werk, zoals raft en, ziplinen en mountain-
biken. “En ik heb pas nog geskydived, dat was gaaf! 
“Dagen later voelde ik nog steeds de adrenaline.”

Reisblog
De frêle Groningse houdt al een tiental jaren een eigen 
reisblog bij (www.mirreopreis.nl). Ooit ontstaan tijdens 
een reis door haar favoriete werelddeel Zuid-Amerika, 
wist ze niet meer van ophouden. “Ik heb een eigen fi lm-
bedrijf en hou van schrijven en reizen, dat komt allemaal 
mooi samen in mijn blog. Maar dat komt ook mooi samen 
in de vijfduizend kilometer Gelderse streken. Ik fi ets ook 
graag en ben dan onderweg actief met camera’s en op 
social media. Ik schijn ook een cameraatje mee te krijgen 
op de fi ets waardoor iedereen via een livestream kan zien 
waar ik op dat moment ben en wat ik aan het doen ben. 
Geweldig toch!”
Mirre gaat geconfronteerd worden met de rijkdom aan 
natuurschoon in Gelderland, maar ook met veel histori-
sche en culturele kenmerken van de provincie. En niet te 
vergeten gaat ze op bezoek bij talloze zomerevenemen-
ten. “Waar ik het meest naar uitkijk? Dat zijn de ontmoe-
tingen met gewone mensen onderweg. Niet alleen via de 
website en social media, maar juist ook de directe con-
tacten. En ik ben nu al nieuwsgierig naar hun verhalen. 
Want daar gaat het om: gewone verhalen van de mensen 
in Gelderland. En iedereen mag een stuk met me mee-
fi etsen, dat lijkt me helemaal fantastisch. Vooral als die 
groep steeds groter wordt natuurlijk!”

Tegenwind
Maar wat als het met bakken uit de hemel komt en de 
tegenwind om haar gezicht giert? Mirre: “Ach, ik ben wel 
wat gewend, dat wordt dan een pittig dagje, maar dat 

duurt in Nederland nooit zo lang. Dan ben ik extra vol-
daan als ik op de eindbestemming ben. Of ik mijn vriend
ga missen? Haha, die fi etst gewoon een paar keer met me
mee!”, zegt Mirre lachend en vastbesloten. En misschien
fi etst de Achterhoekse wielrenner Robert Gesink ook wel
een dagje mee...

Vriendin Liesbeth van Hoff en is er de oorzaak van 
dat Mirre nu honderd dagen van huis weg is. “Ik 
zag het bericht over de actie en dacht maar aan één 
ding...: Mirre! Ik heb het bericht meteen naar haar 
doorgestuurd en vind het fantastisch dat ze nu ook 
gewonnen heeft  en het gewoon gaat doen. Want zo 
is ze wel. Die vijft ig kilometer per dag fi etsen is voor 
haar de moeite niet.”
Liesbeth en Mirre kennen elkaar van het werk en 
zijn bovendien op dezelfde dag jarig, dat schept 
een band. Bovendien hebben ze allebei een eigen 
bedrijf en sparren veel over opdrachten, projecten 
en werkzaamheden. En nu natuurlijk over het ‘pro-
ject’ Gelderse streken. “Of ik niet jaloers ben? Nou, 
best wel een beetje, maar het past gewoon niet in 
mijn dagelijkse werkzaamheden en ik ben ook nog 
koordirigent, dus dat wordt lastig.”
“Mirre, ik wens je een prachtige tijd met 
vooral heel veel leuke ontmoetingen!”

Heleen Brenninkmeyer is al zo’n jaar of vijft ien be-
vriend met Mirre en is ervan overtuigd dat Mirre 
dit avontuur aan kan: “Oh ja, dit past helemaal 
bij haar, dit is absoluut de perfecte match. Mirre 
zoekt altijd het avontuur op en probeert vaak 
nieuwe dingen uit. Wat dat betreft  ziet ze gewoon 
nooit beren op de weg. Ze doet het gewoon, dat 
vind ik zo knap van haar. Ze kent eigenlijk geen 
belemmeringen, maar ziet het allemaal als een uit-
daging, om nieuwe ervaringen op te doen.”
“Mirre staat ook altijd open voor andere mensen, 
ze maakt makkelijk contact. En ze is een fantasti-
sche blogster en fi lmster. Ja, dit is helemaal goed! 
Of ik haar ga volgen? Natuurlijk! Ik ga ook zeker 
een dagje met haar meefi etsen, lijkt me helemaal 
leuk. Die vijft ig kilometer moeten voor mij wel te 
doen zijn.”
“Mirre, ik wens je een heel leuke, leerzame 
en inspirerende tijd, met heel veel lol!”

Ze is vrolijk, enthousiast en staat te 
trappelen om te beginnen. De 28-ja-
rige Mirre, geboren en getogen Gro-
ningse, heeft  de strijd gewonnen van 
bijna negenhonderd tegenkandida-
ten. Zij gaat op 1 juli van start om ge-
durende honderd dagen achtereen 
te laten zien wat de vier Gelderse 
streken allemaal te bieden hebben. 
Dat doet ze fi etsend, bloggend, fi l-
mend en fotograferend. De inwoners 
van Gelderland zullen de komende 
maanden niet om Mirre heen kunnen.

Mirre kan niet wachten om de Gelderse streken per fi ets 
te doorkruisen. (Foto’s: Leo Preusting)

VRIENDIN LIESBETH 
DACHT MAAR AAN 
ÉÉN DING: MIRRE!

DE GELDERSE STREKEN 
WENSEN MIRRE 

HEEL VEEL SUCCES!

VRIENDIN HELEEN: 
“MIRRE ZIET WEINIG 
BEREN OP DE WEG!”





“Misschien moet ze dan wel een band plakken, of wil ze 
op het terras van een koud biertje genieten”, vertelt gast-
vrouw Hanneke Laroo van Loevestein. “Maar ze kan ook 
in het gras gaan liggen hoor of naar het natuurgebied op 
het strandje. Het is maar net waar ze dan zin in heeft  en 
hoe ze zich voelt.”
Als Mirre tijdig arriveert kan ze ook nog de verhalen van 
Loevestein aanhoren van de gidsen en rondgeleid wor-
den. In ieder geval wordt de nacht een onvergetelijke be-
levenis. Want Mirre slaapt in een van de drie bijzondere 
suites of kamers in historische sferen. Of misschien wel 
in het unieke soldatenhuisje waarmee Loevestein haar 
verleden als militaire vesting aanduidt.

Bommelerwaard
De volgende ochtend, dinsdag 14 juli, gaat Mirre - na een 
uitgebreid ontbijt met biologische en streekproducten - 
op pad voor een dagje Bommelerwaard, een gebied dat 
de naam Rivierenland helemaal waarmaakt. Mirre kan 
vandaag niet om de Maas en de Waal heen, maar vindt 
zeker ook tijd om mooie bezienswaardigheden en stadjes 
te bezoeken. Zoals het best bewaarde kasteel van Neder-
land: het fraaie Kasteel Ammersoyen. Bezoekers zijn hier 
het hele jaar door welkom voor een bezichtiging onder 
leiding van een deskundige gids. Dat Mirre een uitge-
breide rondleiding krijgt, staat wel vast.
Daarna koerst ze door naar de oude vestingsstad Zalt-
bommel. Hier kan Mirre een stadwandeling maken of 
kiest ze voor de zogenaamde Gootspokenroute. Dat is 
een wandeling langs de gootspoken die hangen, zitten 
en liggen aan de dakgoten van circa dertig huizen in het 
centrum van Zaltbommel. 

De Gouden Molen
Na ‘Bommel’ gaat het uiteindelijk verder langs de rivie-
ren naar het dorp Rossum, om precies te zijn naar ho-
reca-etablissement De Gouden Molen. Mirre blijft  hier 
slapen in een van de kamers die allemaal een schitterend 

uitzicht hebben op de rivier of de landerijen. Na een 
ongetwijfeld fi jne overnachting gaat Mirre de volgende 
ochtend uitgerust op pad voor alweer een etappe van 
haar honderd-dagen-durend-fi etsavontuur, namelijk van 
Heerewaarden naar Appeltern. Pal door het Rivierenland 
brengt de route haar allereerst in Tiel, de stad van Flipje 
natuurlijk. Tiel ligt in het hart van de Betuwe en is een 
gastvrije, bruisende en ondernemende plaats. Ideaal om 
te  fi etsen, varen, wandelen, shoppen en evenementen te 
bezoeken, want die zijn er genoeg. In september bijvoor-
beeld fi etst Mirre nog een keer naar Tiel om te kijken naar 
het beroemde Fruitcorso.

De Gouden Ham
Dan gaat de fi etstocht verder naar het prachtige recre-
atie- en natuurgebied De Gouden ham tussen Maasbom-
mel en Appeltern. Dit ligt centraal in het land van Maas 
en Waal, in een landschap van dijken, rivieren, rustieke 
dorpjes en polders. Ook Moeke Mooren ligt in dit ge-
bied, een gezellig familiebedrijf met diverse en gastvrije

 

horeca. “Mirre is bij ons van harte welkom”, zegt Joep van
Gruijthuijsen van Moeke Mooren. “We bieden haar een
slaapplaats aan in De Stoep. Dat is een pas geopende
nieuwe groepsaccommodatie in een voormalig stoom-
gemaal dat na een grondige verbouwing is voorzien van
alle comfort.”
Als Mirre de volgende ochtend heerlijk is uitgeslapen
wordt ze verwacht aan boord van het luxe passagiers-
schip De Sluizer. Kapitein Piet van der Staaij vaart haar
gedurende een tochtje van twee uur over de Maas langs
diverse historische steden. Hij begeleidt de tochten met
interessante weetjes over het natuurgebied, architectuur
en passerende dorpen zoals Maasbommel, Megen en
Appeltern.
In die laatste plaats zijn de in Nederland beroemde
Tuinen van Appeltern gevestigd. De Tuinen brengen dit
jaar een eerberoon aan Vincent van Gogh met ‘Een Tuin
voor Vincent’.
Meer weten over Rivierenland? Kijk op Rivierenland.nl.

Als Mirre op maandag 13 juli aan het 
eind van haar dagelijkse fi etstocht 
aankomt bij het beroemde Slot Loe-
vestein in het Bommelse Poederoij-
en, kan ze even gaan relaxen. Als ze 
dat wilt tenminste, want de keuze is 
aan Mirre.

De in Nederland beroemde Tuinen van Appeltern.Wie Flipje zegt, zegt Tiel.Slot Loevestein.

IN RIVIERENLAND 
KUN JE NIET OM DE MAAS 

EN DE WAAL HEEN
DINSDAG 14 EN WOENSDAG 15 JULI: 
VAN SLOT LOEVESTEIN NAAR APPELTERN
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In het blauw de route 
die Mirre vandaag 
fi etst, met in de cirkels 
de nummers van de 
gelijknamige fi ets-
knooppunten.

TIP: Op Gelderseroutes.nl 
vind je diverse mooie fi ets-
tochten door Rivierenland 
en de andere Gelderse 
streken. Bezoek de website 
of download de app!

De route van vandaag volgens 
de fi etsknooppunten
(Knip uit en rijd ‘m zelf)
24 - 23 - 22 - 21 - 19 - 18 - 17
80 - 98 - 40 - 05 - 14 - 13 - 24 
25 - 60 - 63 - 64 - 65 - 78 - 67 
69 - 70 - 71 - 23 - 40 - 41 - 42 
43 - 66 - 01 - 68 - 83 - 82 - 80 
81 - 45 - 46 - 26 - 25 - 28 - 49 
89 -55





Tips zijn welkom wat Mirre onderweg moet gaan zien en doen

INWONERS GELDERLAND 

NADRUKKELIJK UITGENODIGD 

OM MEE TE DOEN

“Dat kan op allerlei manieren”, licht Rick van Zadelhoff  
(28) toe. Hij is marketing manager van RBT KAN en 
heeft  onder andere aan de wieg gestaan van het huidige 
project. “Wij hebben een aantal routes uitgestippeld 
die Mirre gaat fi etsen. Vijfduizend kilometer lang. Maar 
langs die routes is natuurlijk van alles te zien en te doen. 
Natuurlijk worden de grote attracties bezocht, maar we 
willen ook heel graag van de mensen in Gelderland zelf 
horen wat Mirre écht moet gaan zien. Bijvoorbeeld waar 
zij beslist haar broodje moet gaan kopen, of naar welk 
café zij zeker moet gaan, of dat er een bijzondere ten-
toonstelling is die zij niet mag missen of er zijn misschien 
unieke mensen die zij moet gaan ontmoeten. Dat soort 
dingen. Iedereen wordt ook uitgenodigd om een stukje 
mee te fi etsen om Mirre van alles te vertellen over de 
omgeving. Er mag ook best even van de offi  ciële routes 
afgeweken worden hoor, als dat zo uitkomt.”

Uniek
Doel van de campagne ‘5000 kilometer Gelderse stre-
ken’ is uiteraard de provincie neer te zetten als een ge-
bied waar je oneindig kunt fi etsen door een meer dan 
fantastische omgeving. Rick van Zadelhoff : “Kijk nou 
eens naar onze provincie, we zijn zo rijk aan zoveel di-
verse en unieke gebieden, dat móet je gewoon laten zien. 
De Veluwe ziet er bijvoorbeeld heel anders uit dan het Ri-
vierengebied en de Achterhoek is niet te vergelijken met 
de steden Arnhem en Nijmegen. Wat dat betreft  hebben 
we hier een enorm groot en geschakeerde provincie met 
een veelzijdige diversiteit aan natuur, aan steden en aan 
landschappen. Mirre gaat op 1 juli beginnen aan haar 
vijfduizend kilometer lange fi etstocht door de provincie 
en gaat ons laten zien wat de Gelderse streken op dat 
gebied allemaal te bieden hebben.”

Selectie
De selectie voor de fi etser in kwestie ging overigens niet 
over een nacht ijs. Er hebben zich vorige maand in totaal 
bijna negenhonderd mensen aangemeld die wel zin had-
den in dit bijzondere fi ets-avontuur. Allemaal mensen die 
zich dus honderd dagen achtereen vrij konden maken en 
bovendien niet opzagen tegen eventjes vijfduizend kilo-
meter wegtrappen. Dat is toch maar even net zo veel als 
vijf keer op en neer naar Parijs! 

“We kregen zelfs aanmeldingen van mensen die hun 
baan speciaal hiervoor wilden opzeggen”, vertelt Rick 
van Zadelhoff . “Maar ook net afgestudeerde journalis-
ten, gepensioneerden en soms hele gezinnen hebben 
ons aangeschreven. Uiteindelijk hebben we uit die enor-
me stapel aanmeldingen dertien mensen geselecteerd 
die het mogelijk zouden kunnen gaan doen. Want het 
wordt beslist niet altijd even makkelijk. Je moet kunnen 
schrijven, je moet kunnen fi lmen, je moet thuis zijn op 
de social media, je moet sociaal zijn in de omgang met 
mensen, niet bang om op wildvreemden af te stappen en 
daarmee in gesprek te gaan en niet in de laatste plaats 
moet je uiteraard sportief zijn.”

Die dertien hebben zich begin deze maand mogen pre-
senteren met een tekst, met een video  en vooral met 
zichzelf. Uiteindelijk is daar dus Mirre uitgekomen die 

het nu waar mag gaan maken: De Gelderse streken laten
zien als een fantastische bestemming waar je heel goed
op (fi ets)vakantie kunt gaan!

Radio Gelderland volgt Mirre wekelijks tijdens 
de ruim drie maanden dat ze onderweg is door 
de provincie. Iedere week wordt telefonisch 
contact gezocht met Mirre in het ochtendpro-
gramma van de omroep om haar te vragen hoe 
het gaat en wat ze allemaal onderweg beleeft . 
En als er tussendoor nog bijzonderheden zijn, 
wordt nog eens extra aandacht besteed aan 
deze unieke fi etstocht, door Radio en/of door TV 
Gelderland.

Mirre mag dan degene zijn die daad-

werkelijk in honderd dagen tijd de 

vijfduizend kilometer gaat fi etsen, 

de inwoners van de provincie Gel-

derland worden nadrukkelijk uitge-

nodigd om mee te doen. Want hoe-

wel er routes zijn uitgestippeld kun-

nen de mensen onderweg aan de 

hand van tips bepalen wat Mirre gaat 

doen, zien of meemaken.

Iedereen wordt uitgenodigd een stuk met Mirre mee te fi etsen.

Rick van Zadelhoff : “Gelderland is zo rijk aan natuur, aan steden, 
aan landschappen” (Foto: Leo Preusting)

Wat dat betreft  kan zij nog wel wat tips en adviezen gebrui-
ken. Hanneline Oosting namens Toerisme Gelderland: “Wij 
vragen iedereen ons te vertellen waar Mirre onderweg moet 
stoppen. We zijn op zoek naar de échte verhalen en de échte 
tips van de mensen aan de routes. Ook anderen die Gelder-
land kennen mogen ons laten weten wat Mirre beslist niet 
mag missen. Zo bepalen onze bezoekers en bewoners voor 
een groot deel wat Mirre gaat zien en doen.”
Wie suggesties, adviezen en tips kwijt wil, kan dat doen op:

        www.5000kmgeldersestreken.nl

Hoewel de routes die Mirre gaat rijden al grotendeels bekend zijn, de 

overnachtingsadressen bepaald en diverse activiteiten afgesproken, 

gaat het tijdens de vijfduizend kilometer vooral ook om juist al die 

onverwachte gebeurtenissen die Mirre onderweg gaat tegenkomen.

VERTEL MIRRE WAT 

ZIJ MOET GAAN ZIEN

MIRRE WEKELIJKS BIJ

RADIO GELDERLAND

@5000kmGLD + #5000kmGLD 

www.facebookcom/5000kmgeldersestreken 

www.instagram.com/5000kmGLD + #5000kmGLD





ZATERDAG 18 JULI: VAN OOIJ NAAR BEUNINGEN

Over de slingerende dijken fi etst Mirre in eerste instan-
tie langs natuurgebied de Millingerwaard, onderdeel van 
de Gelderse Poort. En misschien stapt ze wel even af om 
dit grensoverschrijdend rivierenlandschap met oude ri-
vierarmen, moerassen, ooibossen en wielen te bezoeken. 
Omlijst door oude stuwwallen, daterend uit een eerdere 
ijstijd, grazen er nu Konikpaarden en Gallowayrunderen 
in het wild. 

Even verderop aan de dijk kan Mirre natuurlijk niet om 
Oortjeshekken heen. Dit oorspronkelijke  huiskamercafé 
is wereldberoemd in Nederland vanwege haar ontbijt en 
lunch- en dineermogelijkheden. Maar je kunt in dit histo-
rische pand, midden in de Ooijpolder, ook voortreff elijk 
overnachten. Vermoedelijk is een kopje koffi  e, al of niet 
met eigen gemaakt appelgebak, voor Mirre wel wegge-
legd.

Echte werk
De fi etstocht vervolgt haar weg door de vogel- en water-
rijke polder om tenslotte in Beek-Ubbergen uit te komen 
waar het betere klimwerk begint voor Mirre. Want daar 
zal ze via de uiterst stijle Oude Holleweg en Oude Kleef-
sebaan de stuwwal op moeten rijden om uiteindelijk in 
Berg en Dal aan te komen. Natuurlijk pakt ze van hieruit 
een stuk Zevenheuvelenweg om daarna op Nijmegen aan 
te koersen.

Mirre is in deze oudste stad van Nederland welkom in 
het Holland Casino, fraai gelegen aan de Waalkade, 
waar haar een verdiende lunch wordt geserveerd. En 
dan mag ze de fi ets even parkeren, want Mirre krijgt hier 
van NijmegenActief een Waalscooter aangeboden. Met 
deze elektrisch voortgedreven scooter rijdt ze naar het 
Honigcomplex, ook al aan de Waal gelegen, waar in de 
voormalige soepfabriek een bruisend en vooral creatief 
collectief is ontstaan van talloze bedrijven en bedrijfj es. 

Je kunt er heerlijk eten en drinken, sporten, winkelen, 
muziek maken en (veel) meer. Je vindt er kunst, cultuur 
en er worden wekelijks kleine en grote evenementen ge-
organiseerd.

Dijkmagazijn
Dan is het weer de hoogste tijd de fi ets te pakken om de 
route verder westelijk van Nijmegen te vervolgen. Door 
Weurt komt Mirre vervolgens in Beuningen. Daar gaat 
ze op bezoek bij het Dijkmagazijn. “Wij willen mensen 
verbinden met hun leefomgeving”, zegt William van den 
Akker van het Dijkmagazijn. “Groen is gezond, daarom 
is contact met natuur en landschap ook gezond voor de 
mensen. Omdat ze letterlijk in beweging komen in een 
natuurrijke omgeving. Hier kan iedereen even afstand 
nemen van onze overgeorganiseerde cultuur en zijn 
hoofd laten ‘uitwaaien’.”

Het Dijkmagazijn doet dat met het een milieu-educatief 
aanbod, zoals het geven van veldlessen voor scholieren 

en natuuractiviteiten voor kinderen. Volwassenen kun-
nen hier deelnemen aan allerlei excursies, workshops en
trainingen. 

Na deze ongetwijfeld indrukwekkende rondleiding fi etst
Mirre door naar haar overnachtingsplaats: het uit de
veertiende eeuw stammende Slot Doddendael in Ewijk
waar ze eerst een diner krijgt aangeboden. Met tal van
sfeervolle en stemmige zalen is Doddendael een perfec-
te, en vooral zeer sfeerrijke locatie voor feesten, partijen
en bruiloft en. Een van die zalen is bijvoorbeeld het koets-
huis ‘t Spijcker, met 200 m2 het grootste vertrek van het
slot. Het is een sfeervolle ruimte met een klassieke hout-
constructie en grote openslaande deuren die leiden naar
een prachtig terras op de binnenplaats. 

Na een dag waarop Mirre wederom tal van indrukken
heeft  opgedaan, mag ze in dit fraaie onderkomen de
nacht doorbrengen. Morgen weer verder...

In het blauw de route 
die Mirre vandaag 
fi etst, met in de cirkels 
de nummers van de 
gelijknamige fi ets-
knooppunten.

Zaterdag 18 juli begint voor Mirre in 
de fameuze Ooijpolder. Na een on-
getwijfeld fi jne overnachting  en dito 
ontbijt in Fletcher Hotel De Gelderse 
Poort in Millingen aan de Rijn, gaat 
het al snel richting die andere grote 
rivier in deze regio: de Waal.

De Waalbrug van Nijmegen.De vogel- en waterrijke Ooijpolder. Konikpaarden in de Millingerwaard.
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De route van vandaag 
volgens de fi etsknooppunten
(Knip uit en rijd ‘m zelf)
49 - 48 - 16 - 63 - 64 - 61 - 60 
57 - 58 - 59 - 29 - 30 - 8 - 7 
4- 3- 1 - 2 - 20 - 44 - 47 - 46 
99 - 82 - 83 - 86 - 87 - 96 - 98

Een schitterende route 
om zelf te gaan fi etsen!





DINSDAG 1 SEPTEMBER: HENK KROSENBRINKROUTE

Qua kilometers heeft  Mirre het vandaag relatief makke-
lijk, want met een afstand van 31 kilometer is deze fi ets- 
en wandelroute bepaald niet de langste in het honderd 
dagen durende traject. Ze fi etst vandaag door het schit-
terende coulissenlandschap ten westen van Winterswijk 
en ten oosten van Aalten, het gebied waar Henk Krosen-
brink zijn sporen heeft  nagelaten.
De route loopt langs 26 historische plaatsen die de schrij-
ver heeft  beschreven. De route begint bij Den Tappen in 
Miste en loopt door het stadje Bredevoort via het kloos-
ter door Corle weer terug naar Miste. Met de route eren 
de belangengroeperingen van Winterswijk Corle, Miste, 
de Haart en Bredevoort hem voor zijn gehele oeuvre.

Henk Krosenbrink
Henk Krosenbrink werd in 1928 in de buurtschap Miste 
bij Winterswijk geboren. Hij heeft  vele jaren in Corle ge-
woond. Krosenbrink was oorspronkelijk werkzaam in het 

onderwijs, maar werd in 1967 redacteur bij de regionale 
omroep Noord en Oost. Vanaf 1980 tot zijn pensione-
ring in 1990 was hij directeur van het Staring Instituut 
in Doetinchem.
Krosenbrink schreef een aantal streekromans, zoals de 
trilogie De Wullinks. Daarnaast schreef hij een aantal 
toneelstukken en voor de Haart een vijft al openlucht-
stukken. Ook schreef hij hoorspelen voor radio Bremen. 
Voor het dagblad De Graafschapbode heeft  hij destijds 
een serie dialectverhalen geschreven. Deze dialectver-
halen zijn gebundeld in ‘Tronselers’ (1972), ‘Slag umme 
Arem’(1983) en ‘Sneekaels’ (1993).
Krosenbrink is bovendien een bekende dichter in 
het dialect. In 1975 verscheen zijn gedichtenbundel 
‘Holten letters’ en in 2009 ‘Mongs denk ik, dat...’. Voor 
de gedichtencyclus ‘Leefde en dood’ ontving hij in 2001 
de Freudenthalprijs. Ook heeft  hij als historicus veel over 
de geschiedenis van Bredevoort en Miste op papier vast-
gelegd. In 2005 was hij eindredacteur van het jubileum-
boek 750 jaar Miste.

Donderdag 23 juli Beek - Varsseveld
Vrijdag 24 juli Varsseveld - Winterswijk
Zaterdag 25 juli Winterswijk - Neede
Zondag 26 juli Neede - Ruurlo
Maandag 27 juli Ruurlo - Gorssel
Dinsdag 28 juli Gorssel - Zutphen
Woensdag 29 juli Zutphen - Heerde
Dinsdag 11 augustus Hengelo - Doetinchem
Woensdag 12 augustus Doetinchem - Doetinchem
Dinsdag 18 augustus Zelhem - Groenlo
Woensdag 19 augustus Groenlo - Zutphen
Donderdag 20 augustus Zutphen - Hummelo

Vrijdag 21 augustus Hummelo - Dieren
Maandag 31 augustus  Zevenaar - Winterswijk-

Miste
Dinsdag 1 september  Winterswijk-Miste 

(Henk Rosenbrinkroute)
Maandag 7 september Vorden - Voorst
Donderdag 17 september  H. Landstichting - 

Varsseveld
Vrijdag 18 september Varsseveld - Arnhem
Dinsdag 22 september Terborg - Winterswijk
Woensdag 23 september Winterswijk - Groenlo
Donderdag 24 september Groenlo - Braamt
Vrijdag 25 september Braamt - Nijmegen
Maandag 5 oktober Vaassen - Vorden
Dinsdag 6 oktober Vorden - Bronkhorst

Tijdens de fi etstocht van honderd dagen komt Mirre veelvuldig in de Achterhoek. Ze komt in of door talloze 
plaatsen en dorpen, bekijkt allerlei bezienswaardigheden onderweg en bezoekt verschillende evenementen 
zoals het Achterhoeks Hippisch Festijn in Varsseveld en het Internationaal Cello Festival in Zutphen. Op 
onderstaand overzicht ziet u precies wanneer u Mirre waar tegen kunt komen.

Vandaag, het is dinsdag 1 september, 

fi etst Mirre in de Achterhoek de zo-

genaamde Henk Krosenbrinkroute. 

Deze gaat volledig door het leefge-

bied van de Achterhoekse schrijver 

en historicus Henk Krosenbrink.

Mirre fi etst onder andere door 
Bredevoort (Foto: Jos Betting)

De Joriskerk in Bredevoort, een van de plaatsen waar Mirre vandaag 
doorheen fi etst.

Mirre: “De Achterhoek lijkt me heel erg mooi!”
(Foto: Leo Preusting)
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DAGJE WINTERSWIJK-MISTE:
DE HENK KROSENBRINKROUTE

MIRRE IN DE ACHTERHOEK

In het blauw de route die Mirre vandaag fi etst, met 
in de cirkels de nummers van de gelijknamige fi ets-
knooppunten.






