Sterrestappers/Sterretrappers

26 juli 2020

Op zoek naar het Lam Gods – tussen Gent en Wetteren
Wegbeschrijving: Opgelet 2 startplaatsen! Melle en Gentbrugge. Vanuit Melle fietsen de
deelnemers 10 km naar de startplaats in Gentbrugge. Vanaf daar fietsen we allen samen
40km tot we terug in Melle aankomen. Daar eindigt de tocht voor degenen die hier gestart
zijn. De anderen fietsen nog 10 km verder tot Gentbrugge. De afsluitdrink nemen we allen
samen in Melle.
De wegbeschrijving voor de startplaats in Gentbrugge (buurt van de Keizerspoort)!
Vanaf de Sterre rijden we via de N60 (Krijgslaan, Emiel Clauslaan, Hofbouwlaan) naar de R40
We volgen de R40 tot de Keizersviaduct. Hier nemen we het rechterrijvak om af te slaan
naar de Brusselsesteenweg.
Even verder zie je rechts de parking van de Aldi. Parkeer je hier.
Steek de Brusselsesteenweg over en ga rechts van de Schelde langs de Scheldekaai .
Op het einde van de Scheldekaai kom je aan Buurtcentrum de vaart, Emiel Hullebroeckplein 1,
9050 Gent
GPS: Brusselsesteenweg 4, 9050 Gentbrugge
Afstand: vanaf de Sterre is het 3,5 km en ± 6 min rijden
Afspraak ter plaatse:
9u15: parking Melle Station
10u15: Buurtcentrum De Vaart, Emiel Hullebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge (bij het
Keizerspark)
Fietsafstand: 50km - (V: Melle) vm 30 km – nm 20 km - (V: Gentbrugge) vm 20 km - nm 30 km
Middagpauze: Praatcafé De fonteyn, Achterstraat 33, 9270 Laarne tel. 0472.52.64.96
Afsluitdrink: Bistro Carpe Diem - Kouterslag 1 B - 9090 Melle - tel 04987 58 30 36

Info fietsen vanuit Gentbrugge: Agnes Vanderstegen, agnes@sterrestappers.be of GSM
0477.34.75.12
Info fietsen vanuit Melle: Patrick Beke: GSM 0498.25.04.63
Gezien de huidige corona-maatregelen, mogen we wel met maximum 50 personen fietsen en
wandelen, maar voor de picknick is het wel belangrijk om op voorhand te weten met hoeveel
personen we zijn. De social distance is nog steeds van toepassing. Daarom vragen we terug om
op voorhand in te schrijven zodat wij een veilige plaats kunnen voorzien.
Het is ook goed om steeds een mondmasker en handgel mee te nemen!
Graag inschrijven via mail: agnes@sterrestappers.be of tel. 0477.34.75.12 tegen
vrijdagavond 24 juli.
Indien je na vrijdag toch nog wil meegaan, dan enkel telefonisch contact opnemen!!!
Graag ook doorgeven waar je wil starten: Gentbrugge of Melle
Breng gepast geld mee: 2 euro ( leden) of 3 euro ( niet leden)
Voorlopig nog geen carpooling, we verwachten jullie aan de startplaats van de tocht.
1 persoon meenemen in de auto mag mits deze achteraan zit en met mondmasker.

