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Fietstocht 16 april 2023 

Het is weer zover, de eerste fiets-
tocht van 2023 komt eraan.  
 
We vertrekken zoals gewoonlijk 
aan ons vertrouwde Natuurvrien-
den monument, parking Groen-
dreef. De tocht  gaat langs knoop-
punten, zoals we dat zo vaak doen 
en brengt ons voor onze middag-
pauze in Kortemark, Praatcafe 't 
Oud Cortemarck Pastoor Blanc-
kestraat 9.  
 
De totale afstand van deze tocht 
is 65 km. Eindigen doen we zoals 
gewoonlijk in de Armenonville. 
Het mooie weer is besteld maar 
nog niet bevestigd. 
 
Cortemarck is de oude schrijfwijze 
van Kortemark! 
 
Info: Jean en Christiane  
GSM 0473 825 409 

en 0476 428 108 
 
E-mail: jeanchristiane@gmail.com  
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Fietsvierdaagse 2023 

We zijn rond met alle regelingen om-
trent het verblijf, de picnickplaatsen en 
het parcour zijn in volle voorbereiding.  
We vertrekken zoals vorig jaar weeral 
vanuit Oostende al fietsend naar onze 
verblijfplaats. Vorig jaar in Lo kon het 
niet beter, weet je nog, maar in 2023 
hebben we weer ons best gedaan om 
een mooie verblijfplaats met alles erop 
en eraan in elkaar te steken, met ook 
een veilige plaats om onze fietsen gedu-
rende de nacht te stallen. Dus hou de 
datums, van maandag 19 t.e.m donder-
dag 22 juni vrij als jullie erbij willen zijn. 
We zullen de prijs helaas niet kunnen 
houden zoals in 2022, zoals we allen 
weten zijn de  prijzen in de horeca ge-
stegen, en niet alleen daar. Maar we 
doen ons best om de prijs voor onze 
vierdaagse zo laag mogelijk te houden. 
Het aantal deelnemers zal beperkt blij-
ven tot 18 !!!!!!! Maar de vaste kern 
deed reeds zijn toezegging om deel te 
nemen en we zijn nog niet aan 18 
dus!!!!! Het mooie weer voor de week 
van onze 4-daagse staat nog niet vast 
maar we werken eraan. 
Jean en Christiane 
Info: E-mail jeanchristiane@gmail.com 
GSM: Jean  0473 825 409 
GSM: Christiane 0476 428 108 
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