
   
 

Side 1 

Besøg af cyklister fra Ishøj’s venskabsby Waalre.  

 
Efter Café60+’s besøg i Waalre sidste år hos LF-Fietsclub Waalre, var det nu blevet deres tur til at besøge os. 
Da de startede planlægningen i vinter, var der 9 interesserede, men frafald af den ene eller anden grund 
gjorde, at kun 4 cyklister kom på besøg. 
Waalre er en af Ishøj Kommunes venskabsbyer beliggende ret tæt på Eindhoven i Holland. 
 
Fra mandag d. 27. til onsdag d. 29. august 2018 havde Café60+ besøg af disse 4 cyklister, under ledelse af 
Sjef van Geffen (65 år). De øvrige deltagere var Jan Lavrijssen (71 år), Jan Groenen (alderspræsident, 78 år!) 
og Toon Rooijakkers (67 år). 
 
De cyklede den stort set direkte vej fra Waalre til Ishøj, godt 800 km, med en ledsagebil. Denne bil blev på 
skift kørt af de forskellige ryttere på nær af Jan Groenen, der som den eneste cyklede hele vejen. Man 
cyklede på almindelige turcykler og ikke på racercykler! 
 
De startede i Waalre søndag d. 19. august og holdt en enkelt hviledag i Tyskland. 
 
Mandag d. 27. august startede de fra Guldborg Camping kl. 08.00 på sidste etape, uden at have spist 
morgenmad. De ankom kl. 10:00 til Præstø havn, hvor de blev modtaget af 2 repræsentanter fra Café60+, 
for at lede dem den sidste vej til Ishøj. 
 

 
 
Efter lidt morgenmad her startede turen så mod Herfølge, hvor vi havde arrangeret modtagelse med 
frokost for alle interesserede Café60+ medlemmer. (Cykelklubben CC95 Herfølge havde velvilligt stillet 
deres klublokale til rådighed herfor). På sidste del, inden Herfølge, styrtregnede det, men vinden kom dog 
heldigvis fra sydøst, så det var drivvåde gæster, der blev modtaget her. Modtagelseskomiteen var kommet 
til Herfølge cyklende, med tog/cykel eller med bil. 
 
Efter en god time med frokost, god snakken m.m. startede vi ca. 14:30 den sidste etape til Ishøj. Vi kørte 
lidt ind over landet så turen fra Herfølge blev på ca. 38 km, i regnvejr det meste af tiden, men tørvejr den 
sidste halve time. Lidt før 16:30 ankom vi til vores klublokale på Strandvangen 54A, hvor den officielle 
modtagelse fandt sted med taler af Sengül Deniz, (Formand for Kultur- og Fritidsudvalget i Ishøj Kommune) 
og Peter Møller (formand for Café60+). Også Ebbe Rosenberg fra Ishøj Kommune deltog i modtagelsen her. 
Der blev budt på champagne, kaffe og lækre hjemmelavede kager, og snakken gik. Sprogbarriererne blev 
hurtigt brudt ned! 
Alle cyklister var dog godt våde, så ca. 17:30 skiltes vi, og hollænderne gik til deres ’hotel’, Ishøj 
Vandrerhjem, for at blive indlogeret. 

 
Fra modtagelsen i Præstø Havn. 
Hollænderne i hvide trøjer fra venstre mod højre: 
Sjef van Geffen, Toon Rooijakkers, Jan Groenen, og 
Jan Lavrijssen 

 



   
 

Side 2 

 
 
Ishøj Kommune havde indbudt de deltagere, der i 2017 cyklede/kørte til Waalre samt bestyrelsen for 
Café60+ til frokost på Rådhuset tirsdag kl. 12:00. Dette foregik tirsdag d. 28. august. 
Vi (frokostdeltagerne) startede dagen kl. 10:00 med en rundvisning i Vejleå Kirke, under ledelse af den 
lokale præst Michael Rønne Rasmussen. Det var en meget interessant gennemgang, hvor der blev fortalt 
om selve bygningens arkitektur og ikke mindst om de mange farvestrålende glasmosaikker (udført af 
kunstneren Peter Brandes), der præger kirken, især flotte når solens stråler rammer dem. Disse mosaikker 
blev levende sat i relation til de forskellige bibelske hændelser, som mosaikkerne skildrede. 
Fra kirken gik vi til Ishøj Bycenter, rundt om Byhaven, forbi svømmehallen og ind gennem biblioteket. 
Hollænderne var dybt imponeret af, at vi har en svømmehal med 50 meter baner og af vores bibliotek. ’Det 
er større end det de har i Eindhoven’, sagde de. 
Frokosten kl. 12:00 var med deltagelse af vores borgmester i Ishøj, Ole Bjørstorp, Sengül Deniz (formand for 
Kultur – og Fritidsudvalget), Ebbe Rosenberg (Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget) og John Romlund 
(kulturchef), samt 2 repræsentanter fra Ishøj Turistbureau. 
Ole Bjørstorp uddelte under sin velkomsttale gaver til vore gæster: specialfremstillede kryddersnapse samt 
emblem for Ishøj Kommune. 
Peter Møller fik, som formand for Café60+, af vore cykelvenner fra Waalre overrakt 5 specialfremstillede T-
shirts (tilsvarende som cyklisterne kørte med), et krus og et stofbanner, alle med samme motiv, 
indeholdende bl.a. byvåbnene for både Waalre og Ishøj. 
 

 
T.v.: kagebordet før cyklisterne kom til modtagelsen 
på Strandvangen 54A 
 
Nedenfor: Udklip fra modtagelses-receptionen med 
Sengül Deniz og Ebbe Rosenberg 



   
 

Side 3 

 
 
Efter frokosten fulgte et besøg på Arken, hvor Ishøj kommune havde sponseret indgang og rundviser. 
Hollænderne blev kørt dertil og derfra i 2 rickshaws fra ’Cykling uden alder’. 
Rundviseren fokuserede på klovne-udstillingen, der også vakte megen moro hos alle, samt naturligvis på 
udstillingen for J. F. Willumsen. Han var på forhånd ikke kendt af hollænderne, men de var alligevel også 
meget optaget af malerierne, kunne endda sammenligne ham med en hollandsk kunstner! 
 
Kl. 16:30 var alle Café60+ medlemmer også inviteret til buffet m.m. på produktionsskolen Pile Mølle. 
Her fik vi først en generel information om skolen, hvilke elever skolen optager og skolens/elevernes 
betingelser for at kunne være der. Derefter fulgte en rundvisning til de 5 produktionssteder. Skønt at 
opleve lærernes store engagement, der også skinnede igennem hos mange elever. 
Inden maden blev stillet frem, fik vi en ’lille’ koncert fra de lokale elever, under ledelse af deres musiklærer. 
Nogle elever havde kun været der i 14 dage, men det var skønt og meget gribende at høre disse ’musikere’ 
spille. Denne seance blev afsluttet med stående og lang applaus. 
Efter en dejlig buffet med 3 typiske danske retter, hakkebøf med bløde løg, hamburgerryg med smørsovs 
samt æggekage med flæsk, cyklede vi hjemad ca. 19:30. 
 

 
 
Onsdag d. 29.08. var alle medlemmer inviteret til en cykeltur rundt i Ishøj med Ebbe Rosenberg som leder 
og fortæller. Vi startede kl. 09:00 fra Strandvangen 54A. Turen foregik i roligt tempo og med mange stop, 
hvor der hvert sted blev fortalt om stedet og dets betydning. En lille, ikke planlagt, overraskelse blev det 

T.v.: Stofbanner fra Waalre-cyklisterne med Ole 
Bjørstorp, Peter Møller og Sjef van Geffen. 
Nedenfor: De 2 rickshaws med hollænderne på vej til 
Arken. 

 
 
 
 
Deltagere i besøget på Pile 
Mølle i fuld gang med at nyde 
den dejlige mad. 



   
 

Side 4 

også til. På cykelstien langs St. Vejleå stod der lidt vand i tunnelen under motorvejen, men dog ikke mere, 
end man kunne komme igennem. Lidt senere kom en større oversvømmelse på cykelstien, og her valgte 
nogle få at cykle igennem, med våde sokker som resultat, medens de mere besindige vendte om. Vi mødtes 
alle igen i Tranegilde ved Bredekærgård, men tiden var efterhånden blevet så fremskredet, at vi straks 
måtte køre videre for at nå vort slutmål, Ishøj Vandværk, til kl. 12:00. 
Frokosten, hentet fra Pile Mølle, var sponseret af Ishøj Kommune, igen dejlig mad. Herefter fik vi 
demonstreret turbinerne på vandværket, inkl. opstarten af dem. Meget interessant. 
Vor vejviser måtte her, efter aftale, sige farvel. Vi var nu alle lidt trætte af de mange oplevelser, og kørte 
hjem over Torslunde (her var kirken lukket) og Ishøj Landsby, med kort besøg i Ishøj Kirke. 
Derfra gik turen direkte til Strandvangen 54A, hvor vi blev forkælet med kaffe og kage, som et par venlige 
medlemmer havde forberedt. Snakken gik livligt om dagens hændelser, indtil vi brød op ca. 15:30, for atter 
at mødes kl. 18:00 i Kabyssen på Ishøj havn. Her var vi 17 personer, der havde fået et bord ovenpå. Vi var 
de eneste deroppe, så vi skulle ikke vise hensyn til andre, og det var fint, for snakken og latteren var ind 
imellem ret højt oppe at køre. 
Efter Kabyssen kørte vi direkte til Strandvangen 54A, hvor vi tog endelig afsked med de rare hollændere, 
først over en kop kaffe, og derefter en enkelt øl. 
 

 
 
Det er mit helt klare indtryk, at de 4 personer fra Waalre var rigtig glade og overrasket, både over 
modtagelsen og arrangementerne med dem, men også over alle de forskellige muligheder, Ishøj Kommune 
tilbyder i form af forskellig form for natur og i form af forskellige kulturelle tilbud. 
 
Tusind tak til alle planlæggere, ’arbejdsbier’ og deltagere i dette arrangement. I har alle været med til at 
gøre vores cykelklub stor ære! 
Også tak til Ishøj Kommune for såvel økonomisk støtte som deltagelse i diverse arrangementer.   
 
Ishøj, den 31.08.2018 
Torkil Petersen 
 
PS: Er man interesseret i at se mere fra LF-Fietsclub, kan man besøge deres hjemmeside (skal dog 
bemærkes at al tekst her er på hollandsk): www.fietsclubbrabant.nl 
 

 
 
 
 
Strandvangen 54A efter spisning på 
Kahytten i Ishøj Havn: 
Billede fra Sjef’s takketale. 

http://www.fietsclubbrabant.nl/

