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Beste bierproever,
Van bier proeven en het nodige hapje erbij kwam er sedert enkele maanden in de lokale
cafés en eetgelegenheden niet veel meer terecht omwille van de gekende maatregelen.
Wij hebben allemaal een beetje droog gestaan, de gezelligheid en het Bourgondische leven
gemist.
Maar nog steeds kunnen wij onze voorziene activiteiten niet als in het verleden opstarten,
namelijk onze jaarlijkse BBQ met wandel- of fietstocht. Daarom hebben we deze in een
corona proved jasje gestoken.
Wij kwamen op volgend idee; namelijk een fietstocht organiseren, gespreid over 3 lussen
en in de tijd. Zo kan iedere deelnemer deze in zijn eigen vrije tijd afleggen en hoef je zelfs
niet in één uitstap de hele tocht af te leggen, wat uiteraard ook tot de mogelijkheden
behoort.
Wat hebben we voor jullie:
-

Roadmap: bestaande uit de fietszoektocht in 3 lussen of 1 grotere lus

-

Per lus enkele stopplaatsen in onze lokale horeca

-

Een boekje met vouchers voor drank, een hapje, een frietje,- en verduidelijking
over eventuele gratis toegiften bij deze horeca zaken

-

De na te leven corona richtlijnen voor uw stopplaatsen onderweg

-

De roadmap kost 25€ en is op het afhaalpunt te betalen. Je vind hier 9 bons in ter
waarde van 2.50€

Start- en einddatum: je kan deze fietszoektocht afleggen tussen 18 juli en 12 september
2020.
Hoe inschrijven?
-

Inschrijven op volgend mailadres: ilsevangorp@scarlet.be

-

Ten laatste tegen woensdag 15 juli of ten laatste woensdag 5 augustus
2020

Wat wens ik nog van jullie te weten bij de inschrijving?
-

Wie doet er mee?

-

Hoeveel roadmaps heb je nodig?

-

Waar ga je jouw roadmap(s) afhalen?

Waar zijn de afhaalpunten?
-

Erik Vandeperre: Rauwelkoven 123, 2440 Geel

-

Jef Peeters: Veldstraat 40, 2250 Olen

-

Steven Smolders: Hertveken 7, 2480 Dessel

-

Lief Quintens: Beukenlaan 25, 2275 Poederlee

-

Hildegarde Quintens: Pulsebaan 16, 2275 Wechelderzande

-

Jule Smets: Daalakker 46, 2200 Herentals

-

Ilse Van Gorp: Leistraat 36, 2460 Lichtaart

Wanneer kan je de roadmap(s) afhalen:
-

Bij inschrijving voor woensdag 15 juli kan je het afhalen op vrijdag 17 juli
tussen 17.00 en 20.00 uur.

-

Bij inschrijving na woensdag 15 juli en voor woensdag 5 augustus kan je het
afhalen op vrijdag 7 augustus tussen 17.00 en 20.00 uur.

Blijf voor uzelf en anderen zorgen.
Fiets naar de caféhieren.

Met vriendelijke groeten,
Ilse

Mede namens het bestuur

Belangrijk nieuws: Omwille van de coronamaatregelen kan helaas ons bierfestival op 26
en 27 september 2020 niet plaatsvinden. Maar we zijn op zoek gegaan naar een andere
activiteit voor onze leden, de plannen zijn bijna rond. Dus hou dit weekend vrij.

