
4-Daagse 2022 
Donderdag 9 juni t/m Zondag 12 Juni 2022. 

 
Traditioneel staat er jaarlijks een fiets meerdaagse op de kalender van WTAC Waterstad. 
Zo ook dit jaar.  Door de Covid 19 perikelen konden de voorgaande 2 edities niet doorgaan maar 
driemaal scheepsrecht is echt te veel van het goede! 
 
Dit jaar een nieuwe opzet met ook een nieuwe locatie. Hotel de Roode Leeuw in Terborg 
(Achterhoek) zal onze thuisbasis zijn gedurende deze meerdaagse. (9 juni  t/m 12 Juni 2022). 
 
Na enkele jaren in het Limburgse heuvellandschap onze routes te hebben gereden zal er nu vanuit de 
Achterhoek diverse mooie routes worden gemaakt voor de Garmin met afwisselende routes in zowel 
afstand als hoogtemeters.  
 
Vanuit Terborg zijn er voldoende opties waarbij ook de klimmers aan hun trekken kunnen komen. 
Denk hierbij aan de Emma piramide & Posbank bij Arnhem. Ook een route over de 7 heuvelen bij 
Groesbeek met o.a. de Oude Holleweg en uitstapjes richting de Duitse grens op slechts 10 km met 
minder bekende klimmetjes behoren tot de mogelijkheden. 
 
Routes waarbij ruimte is voor de A, B en C rijders onder het motto samen uit samen thuis.  
Uiteraard wordt onderweg op zijn tijd gestopt voor een lekker bakkie koffie of om wat koolhydraten 
te nuttigen.  
 
Hotel de Roode Leeuw (www.deroodeleeuw.com) is een 3 sterren hotel met een restaurant en 
gezellig terras. Er is voldoende gratis parkeergelegenheid en er is wifi in het gehele hotel. 
Niet onbelangrijk: Er is een afgesloten fietsenstalling maar de fietsen mogen ook de kamer. 
 
De prijzen voor deze meerdaagse zijn als volgt  
  

2 persoons kamer 3 nachten € 231,=  p.p. 

1 persoons kamer * 3 nachten € 278,=  p.p. 

 
*Beperkt beschikbaar  

 
Prijzen zijn op basis van halfpension met dagelijks een uitgebreid ontbijt en diner in buffetvorm. 
Toeristenbelasting is inbegrepen. 
Alle kamers hebben een televisie en een eigen badkamer met toilet en douche. 
Maximale aantal deelnemers: 20 
 
Interesse? Schrijf u snel in via het inschrijfformulier op de website: www.wtac-waterstad.nl 
Wacht niet te lang want vol=vol, max 20 deelnemers 
 
Vragen? Stuur een email naar: knieuwland@ziggo.nl of info@wtac-waterstad.nl 

Kees Nieuwland & Willem Zoutewelle 
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