
Vier weken lang toffe zomer arrangementen met een high tea, 
picknick, een lunch met lokale ingrediënten of een borrelplank. 

Maar je moet er wel voor fietsen! Fietsen voor mijn Eten Kromme 
Rijnstreek heeft weer een serie leuke zomerse fietstochten 

uitgezet in samenwerking met horeca uit de streek. Laten we 
hopen op vele mooie weekenden en plan vast een lekker uitje 
met je moeder, partner, een stel vriendinnen of je gezin. Het 

wordt vast verrassend leuk!

Je fietst kriskras door de Kromme Rijnstreek langs de 
boomgaarden en de Kromme Rijn, je ziet vee in de weilanden 
en prachtige vergezichten met knotwilgen en de deelnemende 

horecaondernemers zijn blij je te ontvangen op hun terras of in 
hun boomgaard of tuin – en het is kersentijd, dat is helemaal een 

feest.

In de routes staan ook een aantal leuke tips en acties van 
landwinkels en stalletjes voor jullie. Alle arrangementen vind 

je op de website, waar je ook je tickets kan bestellen. Per 
arrangement zijn 12 plekken beschikbaar, wacht dus niet te lang!

We wensen je heel veel plezier!

Zomer(s) Fiets Festijn 
25 juni tot en met 18 juli



Deelnemende horeca

1. Bij ons in ’t Goy, ‘t Goy
2. Theetuin het Waalse 

erf, Tull en ‘t Waal
3. Wapen van Werkhoven, 

Werkhoven
4. Het Wapen van Odijk, 

Odijk
5. Landwinkel en 

Schenkerij De 
Kersenhut, Cothen

6. Theetuin de Winkel, 
Cothen

7. Plattelandwinkel de 
Achterdijk, Bunnik

8. Barista de Dominee, 
Schalkwijk

9. Natuur Geluk, Bunnik

4

High tea route:High tea route: 2, 1
Picknick route Bunnik-Cothen:Picknick route Bunnik-Cothen: (7), 9, 6
3 dorpen lunch route:3 dorpen lunch route: 5, 4, 1
Boomgaard route (lunch & borrel):Boomgaard route (lunch & borrel): 5, 3

Toren route (koffie & borrel):Toren route (koffie & borrel): 8, 3
Picknick route Schalkwijk-Bunnik: Picknick route Schalkwijk-Bunnik: 8, 7, 9
3 dorpen lunch route S:3 dorpen lunch route S: 6, 4, 1

Er zijn 7 arrangementen op vrijdag, zaterdag en/of zondag te boeken, 4 weekenden lang! Kijk op
www.fietsenvoormijneten.nl/evenement/zomers-fiets-festijn-kromme-rijn/ op welke dagen ze beschikbaar 
zijn. Prijzen tussen de 17 en 26 euro. Afstanden van de routes zijn tussen de 16 en 30 km. We geven bij 
sommige routes tips voor een verlenging.

Zomer(s) Fiets Festijn
25 juni t/m 18 juli
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