groepsritten april 2021
groep A

start

kilometers

zondag

4/apr Vladslo - Wijnendale - Torhout - Lichtervelde

8u30

85

maandag

5/apr extra rit 2de Paasdag (Nonnebossen)

8u30

85

zondag

11/apr Kluisbergen (Thijs)

8u30

85

zondag

18/apr Landegem - Beernem - De Radio

8u30

85

zondag

25/apr Zwalm (Thijs)

8u30

90

4/apr Ichtegem (Thijs)

8u30

75

5/apr extra rit 2de Paasdag: Ieper

8u30

85

8u30
8u30

75
80
80

4/apr Nevele - Hansbeke

8u30

65

5/apr extra rit 2de Paasdag (Aalbeke-Moorsele)

8u30

70

8u30
8u30

70
70
70

groep B
zondag
maandag
zondag
zondag
zondag

11/apr Aalbeke (Kristof)
18/apr Maldegem (Arne)
25/apr Kerkhove (Arne)

8u30

groep B1
zondag
maandag
zondag
zondag
zondag

11/apr Den Heirweg - St-Michiels-Brugge
18/apr Ichtegem
25/apr Staden - Kortemark

8u30

groep C
zondag

4/apr Ardooie - Gits - Torhout

8u30

50

maandag

5/apr extra rit 2de Paasdag (Deinze, Astene, Machelen)

8u30

55

8u30

50
50
50

zondag
zondag
zondag

11/apr Oostkamp - Ruddervoorde - Zwevezele - Pittem
18/apr Fiets Wijs
25/apr De Ruiter

8u30
8u30

Nieuwsbrief april 2021
Weet je nog, toen we stellig beweerden dat je slechts met 4 mocht fietsen? De maandag erop was dat al niet
meer zo… Alweer was er sprake van tegenstrijdige info hier en daar, waarvoor onze excuses. Enfin, we hopen, en
rekenen er eigenlijk, op een ietwat genormaliseerde situatie te zien in april.
•

•

•

•

•

•
•

•

Niemand kan er naast kijken, de nieuwe outfit is een feit! Het verheugt ons bijzonder dat we van overal,
ook van buitenstaanders, zo’n positieve reacties blijven krijgen. Dat is echt heerlijk! Hou in gedachten dat
we in april enkele mooie aanvullingen op je basisset zullen uitdelen. Maar daarvoor wachten we op een
lekker warme zondag zodat het uitdelen ervan vlotjes verloopt. Zolang die horeca niet open is moeten we
wel meer improviseren, zo veel is wel duidelijk.
Nog iets hiermee in verband: er is een eerste bijbestelling in opmaak die eerstdaags doorgegeven wordt.
Als je iets wil dat niet tot het basispakket behoort, stuur je bestelbon dan asap door. Dan kan dat met de
volgende levering meekomen.
Om de maand maart door te komen (ook al met een ietwat aarzelende heropstart), maakte Thijs
alternatieve ritten aan op onze RouteYou pagina, te consulteren via onze website. Dat zijn heuse
aanraders, met voor elk wat wils qua afstanden. Om in de gaten te houden.
De maand april? Dan is er veel kans dat Pasen op de proppen komt. Ook dit jaar is dat het geval, meteen
het eerste weekend. En zoals je merkt: op paasmaandag de eerste extra rit. Hopelijk verlang je er
evenveel naar als wij.
En ook niet zonder belang: de donderdagse uitstapjes. Vanaf donderdag 1 april kunnen we deze
hernemen. Die eerste rit zal kort zijn, maar luidt dan toch het definitieve begin van de lente in. En dat is al
heel wat.
Smacht je ook naar de langverwachte heropening van de horeca? Eens het zo ver is organiseren we na de
zondagse tocht iets in de trant van "aperitieven met Tielt Sportief”... Hopelijk heel binnenkort.
Wat de toertochten betreft zal het nog even afwachten zijn, maar ook daar zal verandering in komen.
Ondertussen kunnen we je al eens vragen welke speciale uitjes we nog kunnen inlassen. Zo fietsten we,
tot 2 jaar terug, met de Bicro’s naar Halle. Ook met de Gerowi’s van Pittem maakten we jaarlijks een
uitstap. Hernemen we deze, of doen we eens iets anders? Laat maar weten, er zijn zeker nog
mogelijkheden zat. Vergeten we ook de busreis niet, in 2018 naar St-Quentin, in 2019 naar Den Haag.
Vorig jaar zouden we naar Boulogne-sur-Mer trekken. Maar daar kwam een virus tussen. We zouden deze
dolgraag opnieuw in september plannen. Dat zou toch moeten lukken? Andere voorstellen zijn ook
welkom.
Tot slot: er is nog altijd een vacature voor een extra bestuurslid. Een mailtje om je aan te melden is
voldoende, althans op dit moment.

Tot de volgende!

Nieuwsbrief april 2021, extra toevoeging 25/03/2021
Normaal zou je de nieuwsbrief in bijlage vorige week al ontvangen moeten hebben. Maar! Iedereen zag de bui
hangen, het was wachten op wat er uit de bus ging komen na de Overlegcomités van vrijdag 19 en woensdag 24
maart. Dat was dan ook de reden dat we nog wachtten, en dat was niet zo dom. Helaas. Overigens waren we het
ook een beetje beu achterhaalde informatie door te spelen, vandaar deze afwachtende houding.
Eens te meer moeten wij alles herroepen. Alles wat de nieuwsbrief ons voorspiegelt van acitviteiten voor de
maand april trekken wij hierbij in.
Belangrijkste wijziging: met groepen van 10 fietsen is weer uit den boze, we moeten ons weer beperken tot die 4
personen.
Niettemin kan de nieuwsbrief een bron van inspiratie zijn voor je ritjes, om het even wanneer je ze fietst, alleen
of in dat kleine groepje.
Een aandachtige lezer zal opmerken dat het mogelijk is om door te klikken op de ritten van de A’s en B’s
waardoor je op de Route You pagina van de betreffende tocht belandt. Bestuderen, opladen en hop, je bent er
mee weg. Op termijn proberen we dit ook te bereiken met de tochtjes van de B1’s en C’s. Maar geef toe, wat nu
voorligt is toch al heel wat.
Zoals gezegd, bergen wij hierbij onze plannen en grote beloftes voor april op. Niets belet je om op zondag (in
maart nog om 9u, in april om 8u30) even een kijkje te gaan nemen of je geen groepje van max 4 personen kan
samenstellen. Maar ritten organiseren mogen we niet, dat is alweer eens verboden. En dus kunnen we ook niet
oproepen om ook op donderdagavond clubritjes te fietsen. Ook hier geldt: waarom niet eens checken of je geen
gelijkgestemde ziel vindt aan Watewy op donderdag om 19u, alweer om in een groepje van maximum 4 fietsers
de baan op te gaan?

Zodra de toestand eindelijk echt uitklaart: volle bak vooruit! Stel, zeg wel, stel, dat het laatste weekend van april
de kust weer vrij is, dan nemen we gewoon de draad op zoals in het rittenschema in bijlage. Ware fantastisch
natuurlijk, we zien wel wat het wordt.
Ondertussen kunnen we al eens kijken wat we dan in die mooie maand mei gaan uitrichten…
Fietsen blijft goed voor ons, dat is het goede nieuws.

