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“Rondom Zwevegem” is een  

organisatie van “Zwevegem - 

Dorp van de Ronde 2015”  

 

Verantwoordelijken  

“Rondom Zwevegem”:  

Willy De Clercq en Paul Coppens 

 in samenwerking met de  

Fietsersbond, Gezinsbond, Natuurpunt en ZWEFIE 
Gratis BLOSO VERZEKERING 

 

RONDOM ZWEVEGEM 

FIETSEN 

13 EN 14 

SEPTEMBER 2014 

 

 

 

 

 

 

INFO 

VOOR ELKE ACTIVITEIT bedraagt het start-

geld 3€. Bij de prijs hoort een Kwaremont -

Marcel Kint biertje en een broodje of taartje. 

 

Bij groepsfietstocht en fiets-zoek-tocht beta-

len kinderen tot 12 jaar 2€ startgeld. Bij deze 

prijs hoort een frisdrank en een taartje. 

 

LIEFST  VOORAF  

INSCHRIJVEN  

Via willy.de-clercq@telenet.be 

voor 11 september 2014. 

0476 21 16 45 

 

 

PRIJSUITREIKING 

Alle winnaars worden persoonlijk uitgenodigd 

op de prijsuitreiking.  

 

 

 



 

ZATERDAG  13 SEPTEMBER 2014 

 

 

Voor wielertoeristen: 

 

Rit voor wielertoeristen 

“RONDOM ZWEVEGEM” 

 

 

- starten kan vanaf 8.30 u. voor het   

oud gemeentehuis in de Otegemstraat 

 -tocht 65 km RONDOM ZWEVEGEM 

Individuele wielertoeristen zijn natuur-

lijk ook welkom. 

 

 

 

 

 

ZATERDAG 13 EN  

ZONDAG 14 SEPTEMBER 2014 

 

Voor recreatieve fietsers en gezinnen: 

Groepsfietstocht  

“RONDOM ZWEVEGEM” 

 

- verzamelen vanaf 13.30 u. voor het 

oud gemeentehuis in de Otegem-

straat. 

 - vertrek om 14 u. in groepjes van 

maximum  50 fietsers. 

- tocht  ongeveer 26 km 

 

 

 

 

Kinderen zijn ook welkom.  

Onderweg is er animatie voorzien en 

uiteraard kan je leuke prijzen win-

nen. 

 

ZATERDAG 13 EN ZONDAG  

14 SEPTEMBER  2014 

 

Voor recreatieve fietsers en gezinnen: 

Fiets-zoek-tocht  

“RONDOM ZWEVEGEM” 

 

Wil jij op zoek gaan naar collega ren-

ners van Marcel Kint ,dan kan je 

deelnemen aan de individuele zoek-

tocht in, om en rond Zwevegem, een 

parcours van 65 km verdeeld over 3 

lussen van 25 km. Het plan, de uitleg 

en een deelnemingsformulier is te 

verkrijgen aan de  start en/of bij de 

deelnemende handelaars 

 starten kan je vrij tussen 14 u. 

en 16 u. 

Mooie prijzen te winnen,  geschonken door 

de  Zwevegemse handelaars. 

De fiets-zoek-tocht kan nog gefietst worden 

tot en met 19 oktober.  

 


