KBO

Welkom
van harte hopen we op mooie, zonnige en veilige fietstochten
Schema Fietstochten 2019
Middagtochten
Op elke 2e donderdag van de maand met een afstand van ongeveer 25 tot 30 km.
Start om 13.00 uur vanaf Wijkcentrum de Oase, Benschopperweg 342, IJsselstein met een
gezellige koffie/theestop onderweg.
Op 11 april, 9 mei, 13 juni, 11 juli, 8 augustus en 12 september.

1e Fietsdagtocht met bezoek aan het Museum Hoge Woerd in het
Castellum in Leidsche Rijn/Utrecht
op donderdag 27 juni 2019
Start om 10.30 uur vanaf wijkcentrum de Oase, Benschopperweg 342, IJsselstein.
We fietsen voor een deel een mooie natuurrijke en landelijke route vanaf IJsselstein,
Mastwijk, via Harmelen langs de Leidse Rijn naar stadsdeel Leidsche Rijn (De Meern) in
Utrecht.
Met een ruime tussenstop bij de "Rare Jongens" waar gelegenheid is om iets lekkers te
gebruiken of te lunchen met koffie/thee enz. Daarna, om ongeveer 13.30 uur, bezoeken we
het op een steenworp afstand gelegen Castellum waarin Museum Hoge Woerd is
gehuisvest. U ziet het opgegraven geconserveerde schip De Meern 1, kroonjuweel uit de
Romeinse tijd, jaar 200, (bodem)vondsten en krijgt een beeld van de daarbij behorende
alles en veel omvattende archeologische werkzaamheden. U ziet een Romeinse
wachttoren, contouren van het oude badhuis voor de poort. Heel educatief ziet u 3000 jaar
wonen en werken in het hart van ons land. Mens en dier vanaf de prehistorie tot nu komen
aan bod. Op het fort (castellum) wandelend geven slimme tijdvensters een levendig beeld
van het garnizoensstadje langs de limes van het Romeinse Rijk. Er is ook een stadsboerderij
met een mooie bloeiende bloementuin. Toegang is gratis. Om ongeveer 15.30 uur fietsen
we via een landelijke route weer terug naar IJsselstein waar we tussen 16.30 uur en 17.00
uur zullen aankomen. Actieradius + 40-45 km.

2e Fietsdagtocht met bezoek aan de Botanische Tuinen Utrecht / Fort
Hoofddijk
op donderdag 25 juli 2019
Start om 10.30 uur vanaf wijkcentrum de Oase, Benschopperweg 342, IJsselstein.
Via Nieuwegein, Houten fietsen we in de richting van Bunnik naar de Uithof waar aan de
Budapestlaan 17 de Botanische Tuinen Utrecht zijn gelegen. Aankomst tussen 11.30 uur en
12.00 uur naar inschatting. De toegangsprijs voor 65+ is € 6,00, met Museumkaart gratis. Je
kunt wandelend geheel in je eigen tempo van bloeiende bloemen, planten, stinzen,

heesters en bomen genieten in de tuinen. En in de tropische kassen bloemen, planten en
vlinders bewonderen. Meestal zijn in de zomer 2 thema's actueel . Neem vooral je camera
mee als je van fotograferen houdt.
Je eigen meegenomen lunch en drankje mag je op een bankje in de tuinen gebruiken.
Tuincafé en -terras Botanica zijn uitsluitend bestemd voor het nuttigen van bestelde
consumpties.
Om 15.30 uur vertrekken we weer huiswaarts zodat we tussen 16.30 uur en 17.00 uur in
IJsselstein terug zullen zijn. Actieradius + 40 km.

Informatie, voorwaarden en tips
 Je deelname is vrijwillig en volledig op eigen risico.
Deelname valt geheel onder je eigen verantwoordelijkheid. KBO
Fietscommissie/fietsbegeleiding en KBO Bestuur zijn niet verantwoordelijk noch
aansprakelijk, noch voor calamiteiten of welke andere (financiële) schade dan ook.
Ook de verantwoordelijkheid voor een benodigde fietsreparatie onderweg, financiële
gevolgen er van en de thuiskomst blijven bij de deelnemer.
 Bestedingen en kosten van consumpties en toegangsprijzen zijn voor eigen rekening.
 We fietsen, ook e-bikers, telkens met een snelheid van ongeveer 14/15 km per uur.
Er wordt voldoende afstand gehouden. Je past op voor paaltjes en obstakels in en op
de weg.
Niet zomaar oversteken bij kruisingen, eerst zelf zien of het kan, anders afstappen.
De gele hesjes voor en achter de fietsgroep zijn bedoeld als waarschuwing dat we
met meer fietsers zijn voor het snelle tegemoetkomend en achteropkomend verkeer.
 Door te fietsen met een geel hesje wordt u beter gezien in het verkeer.
Lichtkleurige/ felgekleurde kleding draagt daar ook toe bij.
Fietsen op een fiets met opgepompte banden rijdt lichter.
Je conditie en de conditie van de fiets doet er toe om goed te kunnen aansluiten.
Met je e-bike ga je natuurlijk altijd op pad met een volle accu.
Neem (bij warm weer) een flesje drinkwater mee.
Heb je het leuk gevonden, waardeer je het initiatief van KBO dan kun je dat laten blijken
door lid te worden van onze actieve en gezellige KBO.
Het lidmaatschap bedraagt slechts € 28,00 per persoon.
Zo blijven we een bloeiende vereniging mede dankzij jou.
Ontmoeten, gezelligheid en gezond bewegen in onze fraaie natuurlijke omgeving, is
meedoen………
KBO Fietscommissie, tel. 030 688 38 26, Email: bvannorde@caiway.nl
website: http://ijsselstein.kboprovincieutrecht.nl
facebook: https://www.facebook.com/KBOIJsselstein

