Winterbivakweekend 23-25 februari 2018 – Sainte-Ode (nabij Saint-Hubert)
Organisatie : Dirk Huyghe (dirkonwheels@telenet.be )- Luc Van Looveren – Jan
Goedertier – Franky De Langhe
Dagafstand :

minder dan 60 km

Hellingen :

Sterk heuvelachtig soms pittig

Kwaliteit van het wegdek :

Nu en dan off-road

GLOBALE MOEILIJKHEIDSGRAAD

:

Goede conditie vereist

Omwille van het succes van de vorige edities organiseren we opnieuw een fietswinterbivak-weekend. We hebben 2 fietsroutes gepland in de omgeving en gaan
tussendoor 2 nachtjes semi-wildkamperen op een mooie locatie langs de Ourthe in
Sainte-Ode (tussen Saint-Hubert, La Roche en Bastogne)
ALLE deelnemers overnachten BUITEN in hun tentje! We maken enkel gebruik van
de toiletten.
Wat bieden we jullie aan :
1. Kamperen in winterse omstandigheden op leuke bivakweide van camping
Tonny (met voorkeur voor sneeuw!)
2. Twee, gedeeltelijk off-road ritten doorheen de mooie Ardennen (40 à 50 km)
3. Tussendoor gastronomie troef, o.a. door aanbod heerlijke spaghetti + warme
pannekoeken (onder leuk afdak met tafels en banken)
4. Verbroederen rond enorm kampvuur
Vrijdag 23 februari:
Samenkomst vanaf de namiddag op de camping Tonny - Rue des Rainettes 1 - 6680
Saint Ode (gehucht Tonny)
Je kunt er desgewenst geraken met het spoor via Libramont op een 16-tal km.
Die avond is het mogelijk om nog iets te nuttigen in de kantine.
Zaterdag 24 februari:
Vertrek fietstocht omstreeks 09.30 u (bijv. richting Bastogne)
Die dag is er een fietstocht van 45 à 50-tal km met een 600-tal hoogtemeters.
Zondag 25 februari:
Fietstocht van 45 à 50-tal km en een 700-tal hoogtemeters (bijv. richting La-Rocheen-Ardenne).
De fietsroutes worden bij extreem strenge winterse omstandigheden op het moment
zelf nog aangepast indien nodig. Desnoods wordt het zelfs een winterse
boswandeling.
Op de bivakweide is er een afdak aanwezig met enkele houten tafels en banken
waar we gezamenlijk kunnen eten en koken. Iedereen zorgt vooraf voor voldoende
eten en drinken voor het ganse weekend. Maar de organisatie zorgt wel op
zaterdagavond voor een heerlijke spaghetti en op zondagmorgen voor warme
pannenkoeken. En die avond is er ook een groots kampvuur.

Aangezien er gekampeerd wordt op een primitieve bivakweide (oneffen) en waar op
dat moment weinig accommodatie aanwezig is en de weersomstandigheden in deze
periode echt wel “winters” kunnen zijn wordt er van de deelnemers wel verwacht dat
zij voor zoiets ook echt wel open staan!
Er wordt aangeraden om te voorzien in zeer degelijke kledij (thermisch ondergoed)
evenals warme slaapzak + goed winterschoeisel enz …
Voorzie best jouw fiets met banden met een zeer degelijk profiel voor off-road.
Op de bivakplaats gaan we brandhout ter beschikking hebben voor een gezellig
kampvuur ‘s avonds.
We proberen er in ieder geval iets gezellig van te maken!
Inschrijven kan via, enerzijds een mailtje naar dirkonwheels@telenet.be en
anderzijds via overschrijving van 30,00€ op rekening BE19 1400 5877 6512 van Dirk
Huyghe (in dit bedrag is alles inbegrepen, dus incl. huur van het terrein, spaghetti op
zaterdagavond, pannenkoeken op zondagmorgen, wijn, aankoop brandhout enz. …)
Gelieve tijdig in te schrijven!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------°° Voor je veiligheid draag een helm, dit zou vanzelfsprekend moeten zijn.
°° De Vakantiefietser is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen
°° Deze tocht wordt georganiseerd door vrijwilligers.

