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Ritten van 16 augustus t.e.m. 27 september 2020 
 

Datum Dannicks Kurts Franks 
16 augustus Tieltse bergen Kerkem Passendale 

23 augustus Moorslede Hertsberge Hooglede 

30 augustus Blauwhuis Poeke Oostkamp Koekelare 

6 september Sint Denijs Zevergem Wervik 

13 september Kerselare (of Drongen) Kerselare  Mater 

20 september Beveren Roeselare Bellegem Molenbaix 

27 september Hertsberge Wortegem Lichtjes te velde 

 
Begeleid sporten zoals fietsen in groepen van max. 50 personen mag nog steeds. Samenscholingen 
met anderen dan de max. 10 uit je sociale bubbel is minstens tot eind augustus nog verboden. 
Vertaald naar ons clubleven: de ritten gaan door, maar alle tussenstops en traktaties achteraf (café, 
bevoorradingsstops) zijn geschrapt (totdat we weer groen licht krijgen van de coronabazen). Voor de 
rit en bij korte plasstops of lekke banden vragen we om steeds te anderhalvemeteren, of indien dit 
niet mogelijk is even een mondmasker te dragen. Zorg sowieso dat je altijd dat vermaledijde 
mondkapje op zak hebt. 
 

- Zondag 16 augustus rijden de 3 groepen apart. Door het wegvallen van de driedaagse is er die 
zondag dus een gewoon programma. De Kurts behouden hun Kerkembestemming. Start voor 
alle groepen is op het normal uur, dus om 8u30. 

-  
- De zeerit die was gepland op 30 augustus wordt vervangen door gewone ritten zonder 

terrasjesstop noch bevoorradingsstop. 
 

- De kermisrit van 6 september wordt gereden, maar de traktatie vervalt. De clubkoers op 
zaterdag was al gesneuveld door Covid. 

 
- De Kerselarerit met gratis ontbijt, die we traditioneel op Pinksteren rijden, hadden we al 

verplaatst naar 13 september. We hopen nog steeds dat we het ontbijt zullen kunnen 
aanbieden, maar dat zal enkel kunnen indien de Veiligheidsraad in september terug 
versoepelingen toelaat. 
Volgens de bekende Spaanse viroloog Alberto C. is de kans dat het ontbijt mag 0,00000005 
por ciento. De Franse epidemiologe Bernadette S. uit Lourdes verwacht dat een mirakel 
mogelijk is en ziet ons verschijnen aan de kerk van Mater voor een voormiddagontbijt. 

 
- De fusierit van de gemeente Dentergem, voorzien op 20 september, is intussen volledig 

afgelast. In de plaats organiseren we 3 gewone zondagsritten. 
 

- Op zaterdag 26 september stappen in principe een aantal Mandelvrienden naar Halle. Indien 
de omstandigheden (weer, Coronamaatregelen,…) het toelaten is er die dag mogelijk ook een 
fietsversie (heen en terug) naar Halle. 

 
- De driedaagse in Geetbets in het OLV-Hemelvaartweekend was al geannuleerd. Of beter 

gezegd: uitgesteld naar het weekend van 15 augustus 2021. Een aantal van de deelnemers 
dit jaar hebben al hun deelname voor volgend jaar bevestigd. Voor wie nog twijfelt of voor 
nieuwe geïnteresseerden heropenen de inschrijvingen begin 2021 (zolang er plaats vrij is. 
Maximumcapaciteit: 23 deelnemers). 

 



NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2020  

Bijbestelling kleding 
 
In augustus plannen we een bijbestelling van clubkleding bij Vermarc. Wie eventueel iets extra wil 
aankopen kan dit uiterlijk tegen 19 augustus laten weten aan Lieve (of via 
info@demandelvrienden.be) 

mailto:info@demandelvrienden.be

