Fietsgilde Apeldoorn - Programma 2021
De dagtochten starten om 10.00 uur, de middagtochten om 13.30 uur; de Sylvestertocht om 10.30 uur

Dit programma geldt alleen als er GEEN beperkingen zijn vanwege het Covid-19 virus. Voor
eventuele beperkingen zie onderaan (blad 2)
Zie voor uitgebreide informatie www.fietsgilde-apeldoorn.nl
Attentie! Het Fietsgilde fietst niet bij extreem weer. Als op www.knmi.nl code oranje/rood gemeld wordt voor de
provincie Gelderland, gaat de fietstocht niet door.

Datum

Naam

Vertrek

Type

Km
Karakteristiek
ca.

vrijdag 7 mei
dinsdag 11 mei
vrijdag 21 mei
woensdag 26 mei

Lentetocht
Papier en Sprengen
Molentocht
(3W)
Witte Pauwen

Woonboulevard
Dubbelbeek
WC Eglantier
Café De Hamer

dagtocht
dagtocht
dagtocht
dagtocht

40
45
45
45

vlakke wegen
vlakke wegen
vlakke wegen
heuvels, zandwegen

vrijdag 4 juni
donderdag 10 juni
dinsdag 15 juni
woensdag 23 juni

Teuge en de Gathe
Sporen van IJzer
Ruimte voor de Rivier
Atlas van Berg en Bos

Woonboulevard
Dubbelbeek
WC Eglantler
Café De Hamer

middagtocht
dagtocht
dagtocht
middagtocht

30
45
50
25

vlakke wegen
heuvels, zandwegen
vlakke wegen
heuvels

vrijdag 2 juli
donderdag 8 juli
dinsdag 13 juli
woensdag 21 juli
vrijdag 30 juli

Deventer
IJkbasis
Verrassingstocht
Grafheuvels
Monumenten met een Verhaal (3W)

Woonboulevard
Dubbelbeek
WC Eglantier
Café De Hamer
Woonboulevard

dagtocht
dagtocht
middagtocht
dagtocht
dagtocht

60
40
30
40
45

vlakke wegen
heuvels, zandwegen
vlakke wegen
heuvels, zandwegen
vlakke wegen

donderdag 5 augustus
dinsdag 10 augustus
woensdag 18 augustus
vrijdag 27 augustus

Kootwijkerveen en -zand
Veluwse Bandijk
Renderklippen
IJssel en Kastelen
(3W)

Dubbelbeek
WC Eglantier
Café De Hamer
Woonboulevard

dagtocht
dagtocht
dagtocht
dagtocht

55
45
55
60

heuvels, zandwegen
vlakke wegen
heuvels, zandwegen
vlakke wegen

donderdag 2 september
dinsdag 7 september
woensdag 15 september
vrijdag 24 september
dinsdag 28 september

Rondom Beekbergen
Hall en Voorstonden
Wisselse en Tongerense Veen
Beleef het Kanaal
Bruggelen en De Krim

Dubbelbeek
WC Eglantier
Café De Hamer
Woonboulevard
Dubbelbeek

middagtocht
dagtocht
dagtocht
dagtocht
dagtocht

30
50
50
50
40

heuvels
vlakke wegen
heuvels, zandwegen
vlakke wegen
heuvels, zandwegen

donderdag 7 oktober
woensdag 13 oktober
dinsdag 19 oktober

Platteland
Sprengen
Herfsttocht

WC Eglantier
dagtocht
Café De Hamer dagtocht
Dubbelbeek
dagtocht

50 vlakke wegen
40 heuvels, zandwegen
40 heuvels

dinsdag 28 december

Sylvestertocht

Dubbelbeek

30 heuvels

(3W)

(3W)

(3W) Betekent dat die tocht geschikt is voor 3-wiel fietsen

dagtocht

Vorig jaar moesten wij vanwege het covid-19 virus al
onze fietstochten cancelen. We waren totaal niet
voorbereid op deze pandemie.
Dit jaar hebben we de nodige voorzorgsmaatregelen
getroffen en hopen we weer fietstochten te kunnen
organiseren. Ons programma bevat de fietstochten die
we gaan fietsen als er geen beperkingen vanwege het
covid-19 virus zijn. Mochten er wel beperkingen zijn dan
fietsen wij een route naar hetzelfde gebied, maar dan
korter, ca. 40 KM en met slechts 2 pauze plekken.
Of er covid-19 beperkingen zijn vindt u op onze website
(www.fietsgilde-apeldoorn.nl) en dan gelden de volgende
maatregelen:
U moet zich van tevoren aanmelden, het liefst via e-mail (fietsgilde@ziggo.nl), maar telefonisch kan ook op
werkdagen tussen 18:00 en 20:00 (06 83605380). Vermeld de datum van de fietstocht en het aantal personen.

-

Mochten er te veel aanmeldingen zijn, dan krijgt u bericht indien u niet mee kunt fietsen.
U moet zich bij het startpunt laten registreren, zodat we weten wie er in welke groep meefietst. Dit formulier
wordt 3 weken bewaard en daarna vernietigd.

-

We fietsen in groepen van ca. 10 personen.
We zorgen er voor dat slechts één groep gelijktijdig bij een pauzeplek aanwezig is. De pauzeplekken zullen op
ca. 1/3 en 2/3 van de tocht zijn. Houd er rekening mee dat er misschien geen horeca aanwezig is.

-

We hebben geen routes die gebruik maken van een veerpont.

Per maand bekijken we of de covid-19 beperkingen nog van kracht moeten blijven en vermelden dat op onze
website.
Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en van de overheid. Als besloten wordt dat groepen van 10 personen buiten
niet meer zijn toegestaan, dan zullen we onze fietstochten tijdelijk moeten staken. Ook dit vermelden wij op onze
website.

Covid-19 protocol Fietsgilde Apeldoorn :
-

Blijf thuis als u klachten en/of koorts heeft of als een huisgenoot covid-19 heeft of een vermoeden daarvan.

-

Aanmelding verplicht, bij voorkeur via e-mail (fietsgilde@ziggo.nl), maar telefonisch kan ook op werkdagen
tussen 18:00 en 20:00 (06 83605380). Vermeld de datum en naam van de fietstocht en het aantal personen.
Aanmelden kan nog tot de dag voor de tocht.

-

Was vaak uw handen met water en zeep. Neem zelf handgel of zeep mee, als u dat nodig acht.

-

Uitsluitend met gepast geld betalen.

-

Uw naam en eventueel contactgegevens worden op het registratieformulier ingevuld, dit bepaalt tevens de
groepsindeling.

-

Mocht u binnen 2 weken na uw deelname met covid-19 besmet zijn, meld dit dan zodat we andere
deelnemers kunnen informeren. Doe dit per mail naar secretaris@fietsgilde-apeldoorn.nl

-

Houd bij vertrek, pauzeplekken en tussenstops 1.5 meter afstand van elkaar.

-

Aanwijzingen van de gidsen opvolgen.

-

Achter elkaar fietsen, tenzij uw partner tot hetzelfde huishouden behoort.

