
Lek & Linge WTC Oosterhout.    
 

De heerlijke geur van bloesem voert de Wieler Toer Club Oosterhout langs de "Lek & 
Linge ". 
Zaterdag 30 April 2011 was de rit gepland om vanuit Oosterhout, de Lek en de Linge 
route te rijden.  
 
's Morgens om half negen verzamelen aan de Warande.  

 
De volgende toerfietsers waren aanwezig, Prisca de Bruijn(gastrijdster), Piet 
Raaijmakers, Piet van Gastel, Fred Dauwerse, Bart Verheijden, Bert Nelemans en Jan 
in 't Groen als zijnde de ritleider. 
Met zeven toerrijders vertrokken we vanaf de Warande. Vanaf de Keizerveerse brug 
was het in een lijn door naar Gorinchem, om daar via Schelluinen, Hoornaar, 
Noordeloos en Ameide de Rivier de Lek te bereiken. Over de dijk langs de Lek van 
Ameide naar Lexmond, Vianen. Hier houden we even een kleine pauze. Even op adem 
komen vanwege de harde wind tegen op de Lekdijk.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De  weg werd vervolgd langs de sluizen van Ossenwaard en langs Fort Everdingen tot 
aan Culemborg. Om hier vanaf de spoorbrug bij Culemborg langs het spoor Utrecht - 
's Hertogenbosch richting de Linge te rijden. We bereiken de Linge in het plaatsje Tricht 
om vervolgens langs de Linge naar Beesd te rijden.  

 
Hier werd een pauze, in 't zonnetje, gehouden bij het cafe de Nootenboom. Heerlijke 
taartjes met slagroom en koffie of thee. Na een aangename pauze, vervolgende wij 
onze rit langs de Linge. Vanuit Beesd naar Rhenoy, Gellicum, Asperen, Leerdam, 
Oosterwijk, Kedichem om uiteindelijk de Linge vaarwel de zeggen in Arkel.  
Vanuit Arkel via Gorinchemse brug, Sleewijk, Almkerk, Dussen, Keizerveerse brug terug 
naar Oosterhout. 

  
Om 14:30 uur waren we weer terug in Oosterhout na een afstand van ca. 150 km. 
Iedereen voldaan, heerlijk weer, misschien een beetje veel wind, maar toch lekker 
gefietst, Op naar de volgende grote rit in de toerkalender van Wieler Toer Club 
Oosterhout. 
 
Jan in ‘t Groen 


