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Rond Uit Dordrecht Fietsvierdaagse
Fietsvierdaagse van 4 tot en met 7 juni
De eerste nieuwsbrief van Rond Uit Dordrecht, de
fietsvierdaagse 4 tot en met 7 juni waarbij u de
Drechtsteden en de ruime omgeving verkent, met
als belangrijkste onderwerp:
De opening van de inschrijving en de routes zijn
bekend! Het is ons weer gelukt om prachtige routes
uit te stippelen, waarbij deze keer ook Glasstad
Leerdam wordt aangedaan.

Vier prachtige routes door Waarden en Polders
Dit jaar verkennen we weer de
Hoeksche Waard, waar we via de
Boerderijroutes langs historische en
prachtige boerderijen zullen fietsen.
Maar we gaan dit jaar ook via de
Glasstad routes richting Leerdam! De
glasstad, waar u misschien wel uw
lievelingsglas kunt blazen.
En natuurlijk dompelen we ons ook
onder in de prachtige indrukwekkende
natuur van de Nieuwe Wildernis van het Nationaal Park de Biesbosch, de parel van Dordrecht
en omstreken. Wie weet ziet u de beroemde zeearend, of zijn neef de visarend, met hun
machtig brede vleugels vliegen. En we gaan via de Dijkenroute richting Kinderdijk met zijn
wereldberoemde molens, die de mens eeuwenlang hielpen het water uit de polder te malen om
zo droge voeten te kunnen houden.
Haren in de wind, zonnebrand opgesmeerd, water en lekkers mee. We gaan erop uit met Rond
Uit Dordrecht!

Spannend voor campers
Het heeft er even om gespannen, want onze
fietsvierdaagse valt toevallig samen met de
Avondvierdaagse, waarbij zoals u weet, elke
avond wordt gewandeld. Het parkeerterrein van
FC Dordrecht, het Riwal Hoogwerkers Stadion,
wordt dan aangewezen als parkeerplek voor de
wandelaars. Maar, er gaan vele makke schapen
in een hok, en daarom mogen wij ook dit jaar
voor de campers gewoon gebruik maken van
de zuidzijde van het terrein.

Extra’s
U krijgt weer een uitgebreide routegids (zolang de voorraad strekt, dus voorinschrijven loont).
Andere extra’s: Natuurlijk mag de fiets gratis worden gestald, en de evt. accu opgeladen.
.
vervoer met Waterbus in de Drechtsteden – Rotterdamse regio, gratis Onderwijsmuseum,
50% korting op de toegangsprijs
Cinema The Movies, naar de film tegen gereduceerde tarief, € 7,50
Dordrechts Museum, € 3 korting
Hof van Nederland, € 3 korting
Huis Van Gijn € 3 korting
en er komt nog meer…

Inschrijving geopend
Wilt u zich meteen inschrijven voor de fietsvierdaagse, klik dan
op deze link. Als u zich voor 15 mei inschrijft, dan heeft u drie
euro korting. Wilt u zich per dag inschrijven, dan kan dat
alleen ter plekke.
Schrijf u dus snel in en reserveer 4 tot en met 7 juni in uw
agenda. Graag tot ziens!
Meer informatie komt in onze volgende nieuwsbrief en wordt
natuurlijk ook op onze site geplaatst. www.ronduitdordrecht.nl

Informatie
Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met secretaris@ronduitdordrecht.nl

Facebook

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u webmaster@ronduitdordrecht.nl toe aan uw adresboek.

