6de Antitankroute voor oude rijwielen - 10 juni 2018

Beste liefhebbers
van oude rijwielen,
Wij wensen u een
voorspoedig 2018,
een goede gezondheid,
veel vreugde en zonneschijn

Ook dit jaar organiseren we de Antitankroute voor oude rijwielen; de 6de editie reeds!
Er was aanvankelijk wat onzekerheid over het voortbestaan ervan, voornamelijk omwille van de
verantwoordelijkheden, maar daar is ondertussen een gepaste oplossing voor gevonden.
Een stadsbezoek stond al langer op onze wensenlijst, maar daar hadden we ons nog niet aan
gewaagd. Dit jaar gaat het dan gebeuren want we trekken naar de ‘poort der Kempen’, een plaats
met een rijk verleden, de bezienswaardige stad Lier.
Op de heen en terugweg houden we traditiegetrouw halte op ambachtelijk of historisch interessante
locaties. Zo ontmoeten we een hoefsmid, bezoeken een museum, we drinken een biertje in een
bruin café en we worden verwelkomd op een kasteeldomein.
Ook deze 6de editie wordt een evenement van en voor fietsers, zo voorzien we wederom begeleiding
en muzikale opluistering door enthousiaste deelnemers.
!! we zoeken nog een paar wegkapiteins en muzikanten !! … wie zich geroepen voelt melde zich.
Wanneer:
Samenkomst:
Aanmelden:
Reserveren:
Rijwiel:
Kledij:
Bijdrage:
Rit:
Toegankelijk:
Consumptie:
Bijstand:
Organisatie:

Zondag 10 juni 2018, van 9:00 tot 18:00u
Den Boomgaard, Antwerpsesteenweg 43, 2520 Ranst
tussen 8:00 en 9:00, vertrek om 9:15
verplicht (max 150 deelnemers), email: antitankroute@telenet.be
elk niet-gemotoriseerd rijwiel ouder dan 50 jaar, veilig en rijvaardig
elke deelnemer probeert binnen het kader van dit nostalgisch evenement te passen
6 euro cash en in gepaste munt te voldoen ter plaatse bij de aanmelding
totaal 30 km (6 etappes) vlak en verhard parcours over paden en landwegen
alle niet gemotoriseerde rijwielen, zoals oude fiets, hoge bi, safety, tandem, trike
drank en snack op tussenlocaties. Lunch zelf te voorzien of lokaal te koop
een volgwagen en reserverijwiel zijn voorzien op de tussenlocaties
Scilla vzw, door Ed Collier en Paul Guldentops

