
TURNKRING ATLAS TIELT VZW 

Tielt, 26 mei 2015  

Beste fietsliefhebber, beste Atlasser, 

Onze afsluiter van het voorbije seizoen. Op zaterdag 27 juni zijn er geen 
trainingen maar kan je genieten van een even gezonde ontspanning: de Atlasfietstocht met 
barbecue. Maar dit jaar wordt het anders. We starten pas in de namiddag en we eindigen 
met de barbecue op onze startplaats. We trekken erop uit voor een tocht van ± 30 km. 
Onderweg is er een stop voorzien.  
En voor wie het even te lastig zou worden: zoals steeds volgt de bezemwagen. 

Ziehier de praktische info: 

Start fietstocht: zaterdag 27 juni verzamelen we om 14.00 u aan de Tieltse sporthal De 
Ponte. Vertrek om 14.15 u stipt.  
Terugkomst: rond 17.30 terug aan de sporthal. En dan volgt natuurlijk de barbecue. 

Barbecue : rond 18.15 in cafetaria De Ponte (onze startplaats). Zelfs als we niet fietsen 
omwille van te slecht weer gaat de barbecue door. Dan begeeft iedereen zich rechtstreeks 
naar cafetaria De Ponte om daar aanwezig te zijn tegen 17.30.  

Prijs: volwassenen betalen 15 €, kinderen (tot en met 12 j) betalen 9 €. Hierin is 
begrepen: een consumptie op onze stopplaats. De drank bij de barbecue is niet 
inbegrepen. 

Inschrijving: dit doe je door overschrijving van het vereiste bedrag vóór 17/6/2015 op 
rekening van Turnkring Atlas BE32 0682 0138 8902.  
Je kan natuurlijk ook voor je vrienden inschrijven. Op de overschrijving moet je het aantal 
volwassenen en kinderen vermelden. Gelijktijdig moet je een mail versturen met 
vermelding van de namen voor wie je inschrijft. Gelieve ook duidelijk aan te geven als er 
kinderen bij zijn. Je stuurt dit naar: ludo.gelaude@skynet.be Wij sturen je dan een 
ontvangstbevestiging. Maar noteer wel dat je inschrijving pas definitief is na ontvangst van 
je betaling. Na 17/6/2015 kan er ook geen inschrijvingsgeld meer terug betaald worden. 

Ter info vermelden we nog dat Atlasleden verzekerd zijn tegen ongevallen, niet - 
Atlasleden zijn dat niet. Jongeren (t/m 12 j) dienen vergezeld te zijn van een ouder of 
andere verantwoordelijke.  

Tot op de fietstocht. 
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