De uitgestelde fietstocht van Zij Aktief op 29 juni 2016, met een prima weertje.

Vertrek om 9 uur overtoom [gemeentehuis]IJsselstein, we waren met 34 dames.
Links Achtersloot bij rotonde rechtdoor Achtersloot bij Eitersesteeg rechts, rechtdoor Links met de
bocht mee Zuid IJsseldijk helemaal volgen tot eind Achtersloot.
Rechts over de brug LINKS om en oversteken van de Provincialeweg de Slotlaan op richting
Montfoort (DRUKKE WEG oppassen met oversteken). Eind van Slotlaan LINKS weg volgen, daarna
eind van deze weg LINKS richting Montfoort.
Eind van deze weg LINKS door poort van Montfoort over de IJssel daarna gelijk LINKS Einde straat
LINKS [wij hebben onze fietsen bij de HEMA gezet en overkant]
KOFFIE gedronken bij de Stadskelder 2 x koffie en appelgebak.
Weer op de fietsen en Links richting de ophaalbrug, Rechts de brug over en rechtdoor, weg
oversteken richting KATTENBROEK en rechtdoor.
Halverwege krijg je een fietspad LINKS naar LINSCHOTEN, pad volgen aan het eind RECHTS, brugje
over Links brug over en rechtdoor, kronkelweg door woonwijk, aan het eind LINKS.
Brug over RECHTS [supermarkt op het hoekje] rechtdoor eind van straat LINKS brug over RECHTS
[langs een slager] weg volgen, bij BORD ALLE RICHTINGEN LINKS weg volgen steek PROVINCIALLE
WEG over.
Lange Lintschoten richting OUDEWATER eerste wegje LINKS [je kan met mooi weer helemaal
rechtdoor fietsen langs huize Linschoten, brugje over dan kom je op een zandpad]
Wij zijn de Eerste weg RECHTS gegaan aan eind LINKS brugje over en weg helemaal volgen.
Halverwege gaat Linschoten over in de Snelrewaard
Tot de theetuin de Kwakkel nummer 53 heerlijk geluncht met thee, koffie, wraps, broodjes etc.
Mooie tuin met veel dieren van glas de moeite waard.
RECHTS naar Oudewater gefietst, LINKS de eerste brug over recht door eerste straat [Touw museum]
daar hebben wij de fietsen neergezet,
Naar de VVV kaartjes voor de rondvaart 6 was super leuk met gids aan boord duurt ongeveer 45
minuten.
Oudewater uit richting naar de Damweg naar de Turkse yoghurt boerderij, koffie een bakje yoghurt
en een rondleiding leuke en interessante uitleg en weer wat wijzer geworden met z’n allen naar huis.
Rechts richting Polsbroek Links Benschop en IJsselstein.
Ongeveer 40 kilometer en wij hebben heerlijk genoten van onze fiets tocht met 34 dames.
En de weergoden waren met ons wat een super dag.
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