KBO
Welkom
van harte hopen we op mooie, zonnige en veilige fietstochten
Schema Fietstochten 2020
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 9 april, 14 mei, 11 juni, 9 juli, 13 augustus en 10 september.
Zo ongeveer een uurtje fietsen, een uurtje kletsen in de koffie/theepauze en weer een uurtje fietsen.

Extra Fiets dagtochten met thema met een afstand van meer dan 30 tot ongeveer 45 km:
Op donderdag 25 juni 2020 vertrek vanaf de Oase, Benschopperweg 342, IJsselstein
naar de Botanische Tuinen in Utrecht.
Op donderdag 23 juli 2020 vertrek vanaf de Oase, Benschopperweg 342, IJsselstein
naar het Zilvermuseum in Schoonhoven.
Er wordt gestopt voor een lunch op de heenweg.
Je deelname is vrijwillig en volledig op eigen risico.
Deelname valt geheel onder je eigen verantwoordelijkheid. Fietscommissie/fietsbegeleiding en bestuur
van KBO zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk, noch voor calamiteiten of welke andere (financiële)
schade dan ook.
De verantwoordelijkheid voor een benodigde fietsreparatie onderweg, financiële gevolgen ervan
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 aan en achter aan de fietsgroep zijn bedoeld als waarschuwing dat we met meer
fietsers zijn voor het snelle tegemoetkomend en achteropkomend verkeer.
Enkele tips:

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 ertoe 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 € 29,00 per persoon voor een héél jaar.

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

