NIEUWSBRIEF FIETSERSBOND DEINZE MEI 2014
Beste lid van Fietsersbond Deinze,
we zijn blij u een eerste nieuwsbrief te sturen waarin we graag de
Fietsersbond van Deinze wat nader belichten. De voorbije maanden
hadden we al een aantal activiteiten. Zo was er een succesvolle
fietsverlichtingsactie, waarbij we de fietser in de donkere
wintermaanden er op wijzen om zeker voldoende zichtbaar te zijn in
het verkeer. Op het Sint-Poppoplein hebben we een honderdtal
fietsverlichtingsets uitgedeeld aan de fietsende passanten. Op de
website van AVS vind je een verslagje van deze sensibiliseringsactie.
BESTUUR
Recent werd er ook een nieuw afdelingsbestuur verkozen dat de Fietsersbond Deinze tracht in goede banen te leiden
(of is het fietspaden?). Luc Corteville is onze penningmeester, Eddy Donné ondervoorzitter en Frederik Dhont
voorzitter. Heb je opmerkingen over het fietsbeleid in Deinze of bezorgen slechte fietspaden u een onaangename
fietservaring? Laat het ons dan weten. Wij zorgen voor verdere opvolging en kaarten dit zeker aan bij het
stadsbestuur. Ook indien je wil meehelpen met één van onze acties of het bestuur wil versterken mag je ons een
seintje geven. De contactgegevens vind je onderaan in de Nieuwsbrief.
FEEST
Jaarlijks organiseert de Fietsersbond Deinze in samenwerking met de basisscholen het
fietsexamen voor alle zesdejaars. En dit jaar is een heuse jubileumeditie want we mogen 10
kaarsjes uitblazen! Voor die gelegenheid willen we alle medewerkers bedanken. Ook als lid van
de Fietsersbond ben je van harte welkom op 20 juni om 20.00u op de bedankingsreceptie in het
Brielpaviljoen ter gelegenheid van 10 jaar fietsexamen. Gelieve dit te bevestigen bij Eddy
Donné. Heb je trouwens zelf zin om mee te werken aan het fietsexamen? Dit kan: op di 10, do 12
en vrij 13 juni tussen 8.00 en 12.00u. We zoeken nog begeleiders voor de zesdejaars om samen
met hen het fietsparcours af te leggen. Indien je hiervoor wat tijd kan vrij maken graag een seintje aan Eddy Donné.
AUTOLOZE ZONDAG
In september werken we mee aan de autoloze zondag, waar we als Fietsersbond zeker niet mogen ontbreken. Hou
alvast zo 21 september vrij en kom massaal af naar het autoloze centrum van Deinze. Meer info hierover volgt later.
WEBSITE
Ook de website van Fietsersbond Deinze zit in een nieuw kleedje. Neem gerust eens een kijkje op
www.fietsersbonddeinze.be. Je kan er allerlei info vinden over de lokale afdeling en er is ook een link naar
Fietsersbond nationaal. Tevens zijn we actief op facebook waar er regelmatig info gepost wordt over activiteiten en
allerlei fietsersnieuwtjes.
KORTING
We hebben ook aan jou gedacht en hebben een rondvraag gedaan bij
de Deinse fietshandelaars. Misschien ben je van plan om een nieuwe
fiets aan te schaffen of heb je een fietshelm nodig, moet je fiets een
grondige onderhoudsbeurt krijgen, ben je op zoek naar fietskar voor
de (klein)kinderen,… ga dan eens een kijkje nemen bij de
fietshandelaars van Deinze. Op vertoon van je lidkaart van de
Fietsersbond kan je bij hen een mooie korting krijgen. De lijst van
alle fietshandelaars uit Deinze die ons steunen vind je hiernaast:

-Bike Corner: 5% korting op alle materiaal
-Het Verzet: 5% directe korting op aankoop
onderdelen (geen herstellingen). Ofwel een
tegoedbon ter waarde van 10% van het
aankoopbedrag. De tegoedbon is 3 maand
geldig.
-Cyclo Gino: 5% korting op alle materiaal
–Bike Shop Vertriest: 5% korting op alle
materiaal

TOT SLOT
We wensen iedereen veilig en aangenaam fietsplezier en hopelijk ontmoeten we elkaar eens op een activiteit van de
Fietsersbond.
Veel fietsgroeten, het bestuur van Fietsersbond Deinze.
Contactgegevens:
Luc Corteville:
Eddy Donné:
Frederik Dhont:

email: luccorteville@fietsersbonddeinze.be
GSM: 0497 28 05 54
email: eddydonne@fietsersbonddeinze.be
GSM: 0494 64 93 84
email: frederikdhont@fietsersbonddeinze.be
GSM: 0498 16 32 82

