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Fietstocht 10 juni 2018 
 
Beste familie, 
 
Uit naam van het LCT Antwerpen nodigen we jullie van harte uit op 10 juni 2018 voor een variante 
op onze traditionele praatwandelingen. We hebben geopteerd voor een rustige fietstocht. Maar niet 
zo maar één langs het Kempische natuurschoon, doch een symbolische tocht langs een aantal SAVE-
borden in de Noorderkempen. We staan ook een moment stil bij de kinderen voor wie elders een 
SAVE-bord of gedenkteken staat. Enerzijds doen we dit om onze kinderen nog eens collectief te 
herdenken en anderzijds om de problematiek van onveilige wegen en onveilig rijgedrag nogmaals 
onder de aandacht te brengen. 
 
De rit zal ongeveer een 55 km lang zijn (gespreid over de ganse dag en met een 10-tal stops) met, 
voor wie dit wenst, de mogelijkheid te verkorten tot 40 km. We passeren langs de borden van Nadja, 
Sander, Mike, Jan, Sofie, Lyes, Nick, Joyce en Dorien.  
 
We trachten met iedereen rekening te houden zodat we in groep kunnen blijven. Regelmatig wordt 
halt gehouden bij de borden, waar de ouders van het kind de kans krijgen een persoonlijke inbreng 
te doen. Tevens wordt een moment ingelast voor de kinderen langs wiens bord we niet passeren, of 
voor wie (nog) geen bord geplaatst is. Begeleiding en seingevers worden voorzien. Voor wie over 
een GPS beschikt, trachten we op voorhand een GPX-file met de route ter beschikking te stellen. 
 
Afspraak met de fiets om 09:00 aan de parking van Restaurant Roosekes Breem (E34 afrit 23 richting 
Gierle beneden aan de brug). Natuurlijk inclusief fluo-hesje. Auto te parkeren op de parkeerstrook 
beneden aan de brug net voor het kruispunt. Breng een picknick en drank mee; deze kunnen jullie in 
de volgwagen leggen. Vergeet ook herstelgerief voor banden niet en voor de elektrische fietsen een 
opgeladen batterij! 
 
Voor wie deze tocht niet per fiets kan maken, zullen plaatsen voorzien worden in één of meer 
volgwagens. Eén volgwagen is voorzien van aanhanger waarop in geval van nood fietsen vervoerd 
kunnen worden (bezemwagen). De aankomst is voorzien in de late namiddag, met een ijsje en een 
drankje.  
 
Om organisatorische redenen vragen we in te schrijven voor 15 mei, met aantal en vermelding fiets 
of volgwagen. De dag zelf kan je beslissen of je voor de korte of langere route gaat. Inschrijven bij: 
 

Hilda.claeye@telenet.be  0494/45.13.97 

Jan.meeusen@proximus.be  0479/94.92.50 

Met vriendelijke groeten, 
 
Voor het LCT Antwerpen, 
 
Jan Meusen        Hilda Claeyé 
 
Deelnamebijdrage: 2€/pp 
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