
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIETS- EN WANDELKALENDER 2021 

  BOTTELARE – MUNTE 
 

 

  



 

  



 

Tips Voor Fietsers:  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Via Etienne kunnen we nu beroep doen op een fiets-aanhangwagen voor 
8 fietsen. Zeer nuttig als we op verplaatsing gaan fietsen. 
Met dank aan Etienne !!! 
 
 
Onderhoud de fiets regelmatig en controleer telkens de bandenspanning 
voor de start. 
Gelieve bij iedere rit een binnenband en fietspomp bij te hebben. 
 
Onthoud goed: recreatieve fietsers zijn geen wielertoeristen, maar 
gewone weggebruikers!  
  

 

Speciale aandacht wordt gevraagd voor artikel 43 bis 2.1 van het algemeen 
reglement van politie op het wegverkeer (A(lgemeeen)V(erkeers)R(eglement) – 
K(oninklijk) B(esluit) 01/12/1975): 
“Fietsers die in groep rijden van 15 tot 50 deelnemers zijn niet verplicht de 
fietspaden te volgen. Zij mogen bestendig met twee naast elkaar rijden op de 
rijbaan, op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven en slechts het rechterdeel 
van de rijbaan gebruiken.” 
 

 



Alle deelnemers dienen zich strikt te houden aan de richtlijnen van 
wegkapiteins en seingevers. 
Het bestuur is niet aansprakelijk voor overtredingen en ongevallen 
veroorzaakt door de fietsers. 
De OKRA- bestuursleden, wegkapiteins en seingevers zijn evenmin 
verantwoordelijk voor onvrijwillige foutieve handelingen of gebeurlijke 
ongevallen tijdens het uitvoeren van hun respectievelijke functies. 
 
 

 
Om deel te nemen aan het groepsfietsen 
en/of wandelen, is lidmaatschap van  OKRA 

en sportverzekering verplicht.  Deze 
sportverzekering kan via een speciaal 
formulier, te verkrijgen bij uw ziekenfonds, 
terug betaald worden na invulling van het 
formulier door de teamleider. 
 

Bij een sportactiviteit dien je ten allen 
tijden je sportlidkaart bij hebben. 
 

 
Behalve de wegkapiteins, dient iedere 
fietser zich te houden achter de 
fietsverantwoordelijke Luc. 
 

 
Tip: draag een reflecterend hesje ten einde beter zichtbaar te zijn voor de 
andere weggebruikers (vooral autobestuurders).  
Een fietshelm is niet verplicht, maar om veiligheidsreden sterk aanbevolen !!!  
 

 

Twijfel je of er gefietst wordt bij eventueel regenweer of andere 

omstandigheden? 

Bel Luc – 0473/99 52 35 of Etienne – 0475/59 19 96 

 
 



 

Nuttige contacten: 

  

Sportverantwoordelijke Bottelare 
Luc Eeckhout  09/362.86.10 
 G.S.M. 0473/99.52.35 
 E-mail: luc.eeckhout5@telenet.be 

 

Fietsverantwoordelijken  Bottelare 
 
Luc Eeckhout   09/362.86.10 
 G.S.M. 0473.99.52.35 
Daniël Den Tijn   09/362.27.95 
 G.S.M. 0494.59.35.23 
Etienne Den Tijn  09/362.03.69 
 G.S.M. 0475.59.19.96 

 
 

 

 



Merelbeke investeert in nieuwe openbare fietspompen. 

Het lokaal bestuur Merelbeke wil verplaatsingen met de fiets blijvend stimuleren. Zo plaatsten we 

onlangs, naast de bestaande fietspomp aan de sporthal Ter Wallen, een aantal bijkomende openbare 

fietspompen, verspreid over ons grondgebied. 

Heb je een lekke band onderweg? 

Geen probleem, dan kan je heel gemakkelijk je band opnieuw oppompen aan de openbare fietspompen. 

Op dit moment kan je de pompen al op 11 locaties vinden, vooral in de schoolomgevingen: 

1. Gemeentehuis Merelbeke – hoofdingang Kerkplein 

2. Oudstrijderslaan – kruispunt Baron Arthur Verhaegenlaan 

3. Zwijnaardsesteenweg  - ter hoogte van speelplaats BSGO! Dalton 

4. Bergwegel – toegang Gilko Bergwegel 

5. Gaversesteenweg Melsen – toegang De Graankorrel Melsen  

6. Gaversesteenweg Schelderode – fietsenstalling bushalte Schelderode Kerk 

7. Kloosterstraat – toegang Gilko Kloosterstraat 

8. Burg. Van Gansberghelaan – toegang Gilko Lemberge 

9. Munteplein – Sint-Bonifastiuskerk Munte 

10. Sint-Elooistraat – overzijde toegang Sint-Elooischool 

11. Rid. A. Stas de Richellelaan – Toegang O.L.V. Visitatie basisschool  

De nieuwe pompen zijn zeer gebruiksvriendelijk. Je kunt ze herkennen in het wegbeeld door de groen, 

ronde vormen en geschikt voor alle soorten ventielen. Op termijn voorzien we ook nog fietspompen op 

andere locaties. 

 
Dienst Ruimte, gemeentehuis, 
Hundelgemsesteenweg 353, 09 210 33 11, 
mobiliteit@merelbeke.be 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rid. A. Stas de Richellelaan – Toegang O.L.V. Visitatie basisschool Bottelare 

mailto:mobiliteit@merelbeke.be


 

RITTENSCHEMA 2021  
  

Dinsdag 09 maart - start 14.00u - afstand 23 km 
 

Patrokring – Oosterzele – Balegem – Scheldewindeke – Munte – Bottelare 
 

Dinsdag 23 maart - start 14.00u - afstand 30 km 
 

Patrokring  – Munte – Baaigem – Scheldewindeke – Dikkele – Hundelgem – 
Balegem – Scheldewindeke – Bottelare  
 

Dinsdag 13 april - start 14.00 u - afstand 40 km      (tussenstop) 
 

Patrokring  – Melsen  – Vurste – Gavere – Dikkelvenne – Zwalm – langs de 
Schelde – Semmerzake – Schelderode – Bottelare  
 

Dinsdag 27 april - start 14.00u – afstand 40 km      (tussenstop) 
 

Patrokring – Brandegemsham – Zwijnaarde – Trekweg – Zevergemdorp – Eke 

Landuyt – De Pinte – Zwijnaarde – Kwenenbos – Veldstraat – Berrenstraat - 

Bottelare 
 

Dinsdag 11  mei - start 13.00u - afstand 52 km 
 

Naar bedevaartsoord Kerselare - ook voor wandelaars en personen met de 

auto 

Details en uitnodiging volgen later! 

 

 

Dinsdag 25 mei – start 14.00u – afstand 40 km                      (tussenstop) 
 

Patrokring – Gontrode – Melle – Heusden – Gentbrugge – Gent – 

Liedermeerspark – Merelbeke – Bottelare  
 

Dinsdag 08 juni - start 09.30u - afstand 50 km       

 
Dagfietstocht Overslag  
Details en uitnodiging volgen later 



 

Dinsdag 22 juni – start 09.30u - afstand 40 km    (tussenstop) 
 

Patrokring – Gijzenzele – Wetteren – Massemen – Westrem – Oordegem – 

Bavegem – Oosterzele (café Central) – Moortzele – Bottelare  

 

Dinsdag 13 juli – start 10.00u – afstand 52 km  
 

Dagfietstocht naar Overmere 
Details en uitnodiging volgen later! 
 

Dinsdag 27 juli t.e.m. Donderdag 29 juli 
 

Meerdaagse fietstocht 

Details en uitnodiging volgen later 
 

Dinsdag 10 augustus – start 18.30u – afstand 40 km  

AVONDRIT 
Patrokring – Poelstraat – Lembergsesteenweg – Chrysantenstraat – 
Waterstraat – langs de Schelde – Plataan – Zwijnaarde – St.-Denijs-Westrem – 
Afsnee – Sneppenbrug – Ghelamco Arena – ’t Ketske Bonjour – 
Veeartsenijschool – Lemberge - Bottelare 
 

Dinsdag 24 augustus – start 14.00u – afstand 45 km          
 

Fietstocht op verplaatsing Beernemse Bossen 

Details en uitnodiging volgen later 

 

 

Maandag 13 september – start 14.00u – afstand 35 km 

(tussenstop) 
 

Patrokring – Van Gansberghelaan – Geraardbergsesteenweg – Melle Kerk – 

Wellingstraat – Dhaenestraat – Schoorstraat – Laarne (kasteel) – Driesstraat – 

Haagse - Tennishoek – Melle Centrum – Beekstraat – Van Gansberghelaan – 

Bottelare 
 

 



 

 

Dinsdag 28 september - start 14.00u – afstand 36 km  (tussenstop)   
 

Patrokring – Lemberge – Melle brug – Scheldetragel – Prikstraat – 

Damvalleistraat –  Stapsteenweg – Steenakkerstraat – Heusden Dorp – 

Wellingstraat – Melle – Brouwerij Huyghe – Scheldeweg – 

Roodbeeldekensstraat - Bottelare 

 

Dinsdag 12 oktober – start 14.00u – afstand 25 km 

 

Patrokring – Qui-Vive – Bosstraat – Melsen – Vurste – Kwenenbos – Veldstraat 

- Bottelare naar Patrokring met drankje als afsluiter van het fietsseizoen   

 

 

P.S. : Initiatieven voor een nieuwe rit of voor een tussenstop tijdens bepaalde 
ritten zijn steeds welkom!  
Wendt u zich daarvoor a.u.b. tot één van de fietsverantwoordelijken.  
 
 

ZO KOM JE ALS ECHTE FIETSER DE WINTER DOOR! 

- Let op voor ijs onder de sneeuw. 

Verse sneeuw is voor fietsers geen probleem, het is zelfs prettig om door te 

fietsen, maar ijs is dat wel. Verken tijdens je eerste hectometers op je gemak 

hoe de ondergrond erbij ligt, vooral in de bochten. Door je achterrem in te 

knijpen kan je testen hoe glad de baan is. Let op voor banen die eerder 

sneeuwvrij zijn gemaakt met zout. Het kan dat het smeltwater ondertussen 

een ijspiste heeft gevormd. 

- Blijf van je voorrem af. 

Fiets zo veel mogelijk in rechte lijn, en rem eerder – niet abrupt – dan je 

gewoon bent. Raak de voorrem op sneeuwdagen niet aan. 

 

 

 



- Zet je zadel iets lager. 

Dan kan je je altijd je voeten op de grond zetten wanneer je dreigt te vallen. 

Let wel, veel fietsers zitten al op een zadel dat eigenlijk te laag staat. Test dus 

eerst eens uit of je niet sowieso al gemakkelijk gemakkelijk met je voeten aan 

de grond kunt. 

- Laat wat lucht uit je banden. 

Zachtere banden hebben meer grip op gladde wegen, maar het is wel harder 

trappen. Pomp de banden met een weer op wanneer het vriesweer voorbij is. 

 

- Gebruik je hele lichaam 

Stuur met je volledige lichaam, vanuit je heupen, een bocht in. En verplaats je 

gewicht naar achter op de fiets. 

- Kleed je niet te dik. 

Draag warme kleren maar ook niet te veel, anders ga je zweten. Net iets te 

koud vertrekken is meestal de beste optie om het tijdens het fietsen 

aangenaam te hebben. Kies liever voor thermisch ondergoed dan extra 

buitenlagen. Draag niet je beste kleren, of trek een regenbroek aan tante Kaat 

heeft nog geen remedie gevonden tegen vlekken van vuile sneeuwmodder en 

zoutwater. 

- Helm op. 

Het is niet stoer, alhoewel het dat wel kan zijn, maar draag een helm. 

- Haast je niet. 

Vertrek iets vroeger en neem je tijd. Je bent toch eerder dan je collega’s die 

met de wagen komen. 

  



 

 

B O T T E L A R E  

 
Voor de wandelaars die de korte afstand verkiezen  
Onder de noemer ‘Elke stap telt’  vermelden we dat er verzameld  wordt: 
Iedere 1ste en 3e maandag van de maand.  
 
Verzameling en start: ‘De Linde‘ Bottelare om 14.00u stipt of volgens 

afspraak (met bus). 
 
Contactpersonen:   Christine De Smet 

Pontstraat 35 – 9820 Bottelare 

 09/362 85 60 
E-mail: Vermeulen.desmet@skynet.be 
 
Marleen De Vos 

     Vennenstraat 7 - 9820 Bottelare 
 09/362 03 69 - GSM 0479/96 79 55 

E-mail: marleendevos7@hotmail.com 

 

 

 

 

  

  

  

mailto:Vermeulen.desmet@skynet.be
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Elke Stap Telt – kalender 

 

 

Maandag 04 januari – Nieuwjaarswensen - Maandag 18 januari 

Maandag 01 februari - Maandag 15 februari 

Maandag 01 maart - Maandag 15 maart 

Maandag 12 april - Maandag 19 april 

Maandag 03 mei - Maandag 17 mei 

Maandag 07 juni - Maandag 21 juni 

Maandag 05 juli - Maandag 13 juli 

Maandag 02 augustus - Maandag 16 augustus 

Maandag 06 september - Maandag 20 september 

Maandag 04 oktober - Maandag 18 oktober  

Maandag 08 november - Maandag 22 november 

Maandag 06 december - Maandag 06 december 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wandeling Balegem 20 februari 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gentbrugse Meersen 16/01/2020  



 
Wandelaars voor het grote traject  

 

Verzamelen op de 3e donderdag van iedere maand. (behalve in de maanden 

juli en augustus). 

Verzameling en start: Patrokring Bottelare om 13.30u stipt (mogelijke 

wijziging van het startuur worden vooraf meegedeeld). 

Dagwandelingen 2021:  donderdag 15 april en donderdag 16 september. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sportverantwoordelijke : 
 
Luc Eeckhout  09/362.86.10 
 G.S.M. 0473/99.52.35
 E-mail: luc.eeckhout5@telenet.be 

 
Wandelverantwoordelijken 

 

Luc David – Nadine van Huffel - Groenstraat 16 - 9820 Bottelare 

 09/362 83 78 
GSM 0477 56 11 32 
E-mail ludavid2000@yahoo.com 
 

Benny Aerens - Steenstraat 8 – 9820  Merelbeke  
 09/226 89 95 
GSM 0493/57 49 75 

     E-mail benny.aerens@telenet.be 

mailto:ludavid2000@yahoo.com
mailto:benny.aerens@telenet.be


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wandeling Dikkelvenne - 20/02/2020 

 

Twijfel je of er gewandeld wordt bij eventueel regenweer of andere 

omstandigheden? 

Bel Luc David  – 0477/56 11 32 of Benny  – 0493/57 49 75 

Kalender wandelaars groot traject 

 

Donderdag 21 januari – Nieuwjaarsdrink 

Donderdag 18 februari 

Donderdag 18 maart 

Donderdag 15 april – dagwandeling 

Donderdag 20 mei 

Donderdag 17 juni 

Donderdag  16 september – dagwandeling 

Donderdag 21 oktober 

Donderdag 18 november 

Donderdag 16 december 

  



M U N T E  

  

Elke 1ste donderdag van de maand.  

Verzameling en start : ’t Zonnenhof  Munte om 14.00 u. stipt. 
 
Wandelbegeleider: 

Etienne Dobbelaere:  09/362.76.27 
E-mail: etienne.dobbelaere@telenet.be

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender wandelen Munte 

 

Donderdag 14 januari / donderdag 04 februari / donderdag 04 maart / 

donderdag 01 april / donderdag 06 mei / donderdag 03 juni / donderdag 07 

juli  / donderdag 05 augustus / donderdag 02 september / donderdag 07 

oktober / donderdag 04 november / donderdag 02 december 

  



 

Voor deelname aan de wandeling is lidmaatschap van OKRA + 

sportverzekering verplicht 

VEILIG OP STAP 

   
  

Hierna geven we een kort overzicht van de reglementering en de 
aanbevelingen van het VIAS-instituut (het vroegere “Belgisch Instituut voor 
Verkeersveiligheid”).  

 

Voetgangers in groep MET Leider 

 

Het verkeersreglement geeft geen bepaling van het begrip “leider”. Diegene 

die de leiding van de groep op zich neemt en er verantwoordelijkheid voor 

draagt, dient bijgevolg als leider te worden beschouwd. Dat is bijvoorbeeld 

het geval met leiders bij een jeugdbeweging. 

De leider moet weten wat de rechten en plichten van een groep zijn, en dient 

over de nodige veiligheidsuitrusting te beschikken (bijvoorbeeld verlichting en 

het bordje om aanwijzingen te geven)… 

• Waar stappen? 

o Processies en stoeten mogen altijd op de rijbaan lopen, verplicht 

rechts in de staprichting. Groepen voetgangers vergezeld van een 

leider hebben eveneens deze mogelijkheid. 

o Groepen voetgangers van ten minste 5 personen plus een gids mogen 

links op de rijbaan stappen, op voorwaarde dat ze achter elkaar 

blijven. 

 

• Verlichting 

Tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag (of overdag bij 

slechte zichtbaarheid en wanner het niet meer mogelijk is duidelijk te zien tot 



op een afstand van 200 meter) met de groep die de rijbaan volgt op de 

volgende manier verlicht zijn: 

o Als de groep rechts loopt: een wit of geel licht links vooraan, en een 

rood licht links achteraan. 

o Als de groep links loopt: een rood licht rechts vooraan, en een wit of 

geel licht rechts achteraan. 

o Naargelang de lengte van de rij, moeten op de flanken één of meer 

gele of witte lichten gedragen worden die in alle richtingen zichtbaar 

zijn. 

 

• Hoe oversteken? 

o Groepen voetgangers vergezeld van een leider moeten zich aan 

dezelfde regels houden als individuele voetgangers of groepen 

zonder leider (zie boven). 

o De andere weggebruikers mogen echter niet breken door een 

stoet, een processie of een groep voetgangers (met of zonder 

leider) die het oversteken van de rijbaan op een reglementaire 

wijze is begonnen. Een groep voetgangers mag dus in één keer het 

oversteken beëindigen, zelfs wanner er voertuigen in aantocht zijn. 

Als de verkeerslichten voor voetgangers op rood springt, dan moet 

het gedeelte van de groep dat op dat ogenblik nog niet begonnen 

is met oversteken, wachten tot het licht opnieuw groen wordt. 

o Op kruispunten zonder verkeerslichten mag de leider het verkeer 

stilleggen door middel van een schijf waarop het verkeersbord C3 

is afgebeeld. Hij mag de weggebruikers aanwijzingen geven om de 

veiligheid van de groep voetgangers te verzekeren. 

 

Tip: Als de weg niet specifiek voor voetgangers is ingericht en de voetgangers 
moeten kiezen tussen het fietspad en de rijbaan, is het fietspad de veiligste 
optie. 

Draag heldere kledij en retro-reflecterende accessoires, waardoor u beter 
zichtbaar bent. 

Okra Trefpunt Bottelare en Munte wensen jullie 
een aangenaam en veilig fiets- en wandeljaar 2021  
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