NIEUWSBRIEF FIETSERSBOND DEINZE AUGUSTUS 2015

Beste leden van Fietsersbond Deinze,
In september zijn er heel wat activiteiten waarop we je graag uitnodigen :
GEZELLIGE GEZINSFIETSTOCHT
We starten op zondag 6 september met een gezellige fietstocht over een deel van de Ecocyclo route in Deinze. Er zijn
3 mogelijkheden om aan te sluiten:
Start om 10.00u aan het station van Deinze waar we richting de Ceder rijden met tevens een begeleide
wandeling in het Stadsbos.
Om 12.00u nemen we dan een middagmaal in het restaurant van de Ceder.
En om 13.30u vertrek aan de Ceder voor een lus over Astene-Deurle-Leerne-Bachte naar het centrum van
Deinze, met rond 16.30u een afsluitende tractatie van de Fietsersbond.
Wie start om 10.00u of 12.00u betaalt een kleine bijdrage van €5,00 voor het middagmaal (soep, hoofdgerecht en
dessert, drank niet inbegrepen), de rest wordt bijgelegd door Fietsersbond.
Je kan inschrijven voor deze activiteit bij Eddy De Winter eddydewinter@skynet.be, met vermelding van naam, aantal
deelnemers en startuur.

AUTOLOZE ZONDAG
Op zondag 13 september is er opnieuw autoloze zondag in Deinze. Op die dag kunnen we
als Fietsersbond natuurlijk niet ontbreken en we verzorgen een aantal activiteiten. Vanaf
13.00u kan iedereen gekke fietsen uitproberen op een afgebakend parcours en kan er
ook kennis worden gemaakt met ligfietsen. Verder is er nog een fietstocht (vertrek om
14.00u op de Markt) naar het Stadsbos, info over fietsen allerhande, muziek en dans, een
afsluitende rit,... Hierbij een warme oproep om massaal aanwezig te zijn op autoloze
zondag. Wie zin heeft om zelf actief mee te werken op deze dag kan dit zeker doen, alle
hulp is welkom. Geef een seintje aan Frederik Dhont en we spreken dan concreet af hoe
je kan helpen.

FIETSTELWEEK
Tijdens de week van de mobiliteit van 16 tot 22 september vindt de eerste fietstelweek plaats. Hierbij worden op
verschillende plaatsen fietstelpunten ingericht om een idee te krijgen van de fietsactiviteit op een bepaalde plaats.
Ook in Deinze wordt zo’n fietstelpunt ingericht en helpt de Fietsersbond mee om het aantal fietsers te tellen. Het
tellen gebeurt tijdens de weekdagen van 7.00u tot 9.00u. Alle vroege vogels zijn welkom om mee te tellen. Geef een
seintje aan Frederik Dhont en dan spreken we af welke dag en wanneer je kan meetellen.

BIO-ECOMARKT
Zondagnamiddag 20 september zijn we ook aanwezig op de bio-ecomarkt op het Sint-Poppoplein. Kom gerust een
kijkje nemen en breng je fiets mee. Je kan deze zelf herstellen in ons fiets-repaircafé, waar enkele fietsherstelknepen
aangeleerd kunnen worden.

DIGITAAL
Momenteel wordt onze website in een nieuw kleedje gestoken om je nog beter op de hoogte te houden van de fiets
community in Deinze. Naast ons website is de Fietsersbond ook actief op Twitter en Facebook, neem gerust een kijkje.

TOT SLOT
We wensen iedereen nog veel fietsplezier en kijken alvast uit om jullie allemaal te ontmoeten op een van de activiteiten
om van fietsstad Deinze een fietsende stad Deinze te maken! Groeten, het bestuur van Fietsersbond Deinze.
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