Fiets- en kampeerweekend 13, 14 en 15 april 2018 – begeleiding Jan Quirynen en
Door Jacobs
Fietsen langs het Albertkanaal en door de Netevallei
Dagafstand :

80-100 km

Hellingen :

Vlak (uitzonderlijk een kleine helling)

Kwaliteit van het wegdek :

Redelijk

GLOBALE MOEILIJKHEIDSGRAAD

:

Redelijke conditie vereist

We kiezen als thema voor dit weekend: WATER.
Ranst ligt geprangd tussen enerzijds de Netevalei en anderzijds het Albertkanaal.
Volgens statistieken heeft de nabijheid van water een grote invloed op het
fietstoerisme.
Daarom fietsen we bijna voortdurend langs diverse rivieren en kanalen.
Vrijdag 13 april :
Samenkomst vanaf 17u aan de chirolokalen van Ranst aan de rand van het
Zevenbergenbos.
Adres : Chiro Ranst, Boerenkrijglaan 3, 2520 Ranst.
We verblijven in het plaatselijke Chirolokaal waar een gerieflijke keuken, eet- en
slaapgelegenheid is en een ruime fietsenberging.
Je logeert in je tentje of binnen zoals je zelf verkiest ( mits eigen slaapbed of matje).
Supermarkten zijn vlakbij en ook de dorpskern. Parkeren kan ter plekke, kamperen
kan eveneens voor het gebouw.
De bijdrage hiervoor bedraagt 20 euro voor overnachting en veerdiensten.
Ranst ligt geprangd tussen enerzijds de Netevallei en anderzijds het Albertkanaal.
Volgens statistieken heeft de nabijheid van water een grote invloed op het
fietstoerisme.
Daarom fietsen we bijna voortdurend langs diverse rivieren en kanalen.
We willen jullie een aantal nieuwe fietsbruggen tonen en het paradepaardje van
Antwerpen : de waterbus naar Kruibeke en Hemiksem.
Dankzij deze verbinding gaan we ook het Scheldeland verkennen gekend
uit de mooie TV-reeks Stille Waters.
En voor wie Antwerpen niet goed kent is het uitzicht van op het MAS beslist de
moeite.
De afstanden (onder voorbehoud) bedragen zaterdag 85 km en zondag 80km.
We starten op vrijdag vanaf 17 uur en eindigen op zondag om uiterlijk 17 uur.
(wie vroeger naar huis wil kan zondag in Boom de trein nemen rond het middaguur)
Voor info : Jan Quirynen gsm 0486/ 74 64 17 en/of Door Jacobs 03/480 93 74
Alle deelnemers krijgen na inschrijving een week vooraf de routes op GPS en/of de
fietsknooppunten en het verloop van het programma.
Inschrijven kan op kampeerweekends@vakantiefietser.be
°° Voor je veiligheid draag een helm, dit zou moeten vanzelfsprekend zijn.
°°De Vakantiefietser is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
°°Deze tocht wordt georganiseerd door vrijwilligers.

