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kwb gooik & strijland

Bubble(E-)Bike

BubbleRunBike

Voor de fietsliefhebbers
Gooik – Laarne +/- 50 Km
●
Start : In groep om 9h00
onder kwb begeleiding
●
Fietstocht over landelijke
wegen tussen Gooik en
Laarne (geen onverharde
stukken)

Voor de sportieve
lopers/fietsers
●
Marathonafstand (42.2 km)
van Gooik naar Laarne
(meerdere wegen onverhard)
●
Voor bubbels van 2 tot 4
personen
●
Loper(s) en fietser(s)
kunnen elkaar onbeperkt en
overal aflossen
●
start: 8u30 en 9u30
●
geen kwb begeleiding!

●

Vertrek: Oud atletiekplein, Houteman
30€p.p. (inclusief bevoorradingspakket, glaasje bubbels,
spaghetti-maaltijd en dessert)
Voor elke deelnemer stort kwb 10€ extra aan VZW
Martin De Kegel

●
●

●

Een samenwerking tussen VZW Martin De Kegel,
kwb Gooik & Strijland en KSA Laarne
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Onder kwb begeleiding fietsen we in groep naar Laarne met
fiets of E-Bike.
Aan de start krijgt iedere deelnemer een bevoorradingspakket,
Er zijn twee bijkomende bevoorradingsposten, op ongeveer
15 km (Kerksken) en 30 km (Oordegem),
Bij aankomst in Laarne wacht U een glaasje bubbels, een
spaghetti-maaltijd en een dessertje.
Uiteraard mag je ook rekenen op een traktatie van kwb.
De weg is niet uitgestippeld : er is wel een GPX-route
beschikbaar.
U bent verzekerd maar u bent verantwoordelijk voor eigen
veiligheid en moet zich ten allen tijde aan het
verkeersreglement houden.
Bij de start krijgt iedereen een bandje met daarop een
noodnummer voor in geval van kwetsuur of technische
mankement. We voorzien een mobiele rode kruis- en
mecanicien post.
Naargelang het aantal inschrijvingen bekijkt kwb op welke
manier de fietsen terug in Gooik geraken.
Voorzie wel dat je jezelf laat ophalen in Laarne, zodat we in
eigen bubbel terug thuis geraken.

Info/inschrijvingen
Mail naar leo.van.lathem@telenet.be (0478/38.36.07) vóór 6
september met vermelding van:
●
Namen van de deelnemers
●
Email adres
●
Ik reken op kwb om mijn fiets terug naar Gooik te brengen.(*)
●
Ik laat mijn fiets ophalen.(*)
(*) schrappen wat niet past.

U bent definitief ingeschreven na overschrijving van 30 € per
persoon op rekeningnummer BE98 1030 6307 1993 van kwb
gooik&strijland,
Op dit email adres zullen we de verdere
praktische info communiceren, incl. de
GPX route.
(kwb
voorziet
terugstorting
van
het
inschrijvingsgeld indien de activiteit wordt afgelast.)
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Beste leden,
Corona heeft het sociale leven deze zomer volledig in zijn greep en
ook het najaar ziet er niet bepaald rooskleurig uit. Kwb is dan ook
genoodzaakt om aardig in zijn programma te snoeien.
Daarover brieven we jullie wel in een komende Mini raak.
Maar toch zetten we eerstdaags een sportieve activiteit en uitdaging
op het programma. Graag sluiten we met kwb gooik & strijland aan bij
de BubbleRunBike en BubbleBike die als sponsorproject wordt
opgezet ten voordele van de VZW MDK Project Sri Lanka.
Hun 'Marathon du Medoc' kan dit jaar door het coronavirus niet
doorgaan. Ook de VZW ziet hiermee haar voornaamste inkomstenbron
wegvallen. Daarom werd er uitgekeken naar een plaatselijke sportieve
uitdaging die als sponsorproject kan dienen. En zo is het idee gegroeid
om een marathon in te richten tussen Gooik en Laarne.
Gooik als woonplaats van Martin De Kegel, voorzitter van kwb Gooik &
Strijland in de jaren '90. Martin is overleden in 2001.
Laarne als geboorte- en afkomstplaats van de familie De Kegel - Van
Rysselberghe.
De marathon wordt ingericht op zaterdag 12 september. Een paar
nauwe familieleden en vrienden van de familie De Kegel gaan de
uitdaging aan om deze marathon tussen Gooik en Laarne te lopen en
laten zich hiervoor zeer graag sponsoren. Alle informatie hierover
vinden jullie in de bijgaande sponsorbrief.
Geïnteresseerden kunnen de marathon meelopen,
BubbleBike Laarne-Gooik-Laarne (100km) rijden.

alsook

de

Wij vanuit kwb willen hier ook een sportieve uitdaging aan toevoegen
en richten daarom een begeleide Bubble(E-)Bike op tussen Gooik
en Laarne. (+/- 50 km). Alle informatie hierover vinden jullie in de
middenpagina. Op deze manier wil kwb zijn steentje bijdragen aan een
goed doel waarvan de grondlegger, Martin De Kegel, ons zeer nauw
aan het hart blijft liggen.
kwb bestuur
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