
 

6  De Natuurvrienden Oostende 

 
De nationale veiligheidsraad heeft beslo-
ten dat er terug in groep mag gefietst 
worden(maximum 20 personen). 
 
Hoera dus,we kunnen weer met z'n allen 
SAMEN de fiets op! 
Maar hou dan aub wel rekening met de 
verplichte veiligheidsafstand (1,5 m) van 
elkaar en rij ook achter elkaar. 
Ook is een flesje ontsmettende handgel 
en een mondmasker bij hebben geen 
overbodige luxe. 
De fietskalender blijft verder ongewij-
zigd, maar gezien de moeilijkheden
(o.a.voor de middagpicknick en ontbre-
kende sanitaire voorzieningen) werd in 
onze laatste video-vergadering beslist 
om, zolang de horecazaken dicht blijven, 
de fietstochten te herleiden tot halve 
dagtochtjes van ongeveer 40 km - tel-
kens met start om 14uur aan ons monu-
mentje. 
Ook draagt de begeleider een geel hes-
je . 
Indien je aan een tochtje deelneemt 
wordt gevraagd dit vooraf aan mij te 
melden, liefst per mail. 
De eerste namiddagtocht is dus op zeven 
Juni (met Marc /Nicole als begeleiders). 
 
Hopelijk tot binnenkort (per fiets) 

 

Hierna onze fietskalender 
voor 2020 

 

Op 07 Juni zal Mark ons een leuke fiets-
namidag bezorgen 

Op 21 Juni doen we het met Roland 
vooraan. 

op 12 Juli is het de beurt aan Patrick en 
Marianne om ons te begeleiden 

Op 26 Juli is het een fietsdagje waarop 
Patrick (Ocket) ons op sleeptouw neemt 

Op 09 Augustus volgen we een dagje 
Nicole op de fiets 

Op 23 Augustus zullen Fons en Evelien 
ons mooie fietsroutjes laten ontdekken 

Op 06 September is het de afsluiter van 
het fietsseizoen onder leiding van Jean 
en Christiane. 
Na de crisis en zodra de horeca open is starten onze tochtjes 
(60 à 70 km) steeds om 10 uur aan ons Monumentje (zie ook 
gegevens bladzijde 5) met in de voormiddag een gezellige 
aperostop, s'middags eigen picknick in een plaatselijk café, om 
rond 17 uur te eindigen en nog even na te genieten bij een 
frisse pint in café Armenonville.  In afwachting doen we het 
zoals beschreven hiernaast! 

Vertrekplaats fietstocht: 
 

Maria Hendrikapark, 
Groendreef Oostende. 
Vertrek FIETSEN om 

10.00 uur! 

Voor ALLE activiteiten houden 
we ons aan de aanbevelingen 

van de Veiligheidsraad! 


