
 

 
 

Groep A    

  Kilometers Start 

zondag 3 oktober 2021 Rit Arne 90 8u30 

zondag 10 oktober 2021 Rit Frederiek 90 8u30 

    

Groep B    

  Kilometers Start 

zondag 3 oktober 2021 Slijpskapelle Beselare Zonnebeke Tielt 80 8u30 

zondag 10 oktober 2021 Ichtegen 75 8u30 

    

Groep B1    

  Kilometers Start 

zondag 3 oktober 2021 Westrozebeke 70 8u30 

zondag 10 oktober 2021 Anzegem 65 8u30 

    

Groep C    

  Kilometers Start 

zondag 3 oktober 2021 De Ruiter 50 8u30 

zondag 10 oktober 2021 Steenbrugge 50 8u30 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Nieuwsbrief oktober 2021 

 
 Zondagrit van 10/10: laatste “echte” clubrit van het seizoen 2020. Er wordt een drankje met een liefdevol 

hapje aangeboden na het afsluiten van de rit. Hopelijk krijgen we in oktober beter weer dan vorig jaar, 
toen het iedere zondag bepaald mottig was. In de namiddag kan je dan lekker naar de Retrokoers aan de 
Carlito in de Kortrijkstraat. 
 

 Wat na de vaste afspraken? Blijven rijden natuurlijk. In oktober kan je nog altijd starten om 8u30, en vanaf 
november lijkt het leuker pas om 9u te vertrekken, want vanaf dan gaan we rechtstreeks de winter in. 
 

 Maar voor die zondag de 10de is er nog het weekend van zaterdag 2 en zondag 3 oktober. Dan staat de 
Sluitingsrit in Ardooie geprogrammeerd. Vroeger reden we daar in groep naartoe de zaterdagmiddag, en 
dat kan je natuurlijk nog altijd doen! Deze Sluitingsrit kan voor sommigen onder ons van belang zijn (voor 
wie het VBR palmares bijhoudt). Afstempelen VBR-kaart, kilometers overdragen van de Off-Day ritten. 
Ook beschikbaar: de Wintersterren boekjes. Daarna je VBR kaart overhandigen aan Piet, die het klusje van 
het ingeven van je palmares VBR zal klaren. 
 

 Een kort overzichtje van de laatste clubactiviteiten. Én van de jaarlijkse hoogtepunten, de fiets- en busreis 
(deze keer naar Boulogne-sur-Mer), geschrapt vorig jaar, werd weer op de agenda gezet. Een bus die 
helemaal gevuld was, dat was weer eens de sfeer van de grote dagen. Het weer was misschien niet al te 
denderend, maar het kon ook veel slechter. Iedereen vond de weg naar de bus, en, mooi meegenomen, er 
restte voldoende tijd voor een hapje en drankje downtown Boulogne. Nog een laatste drankje in ons 
lokaal en iedereen tevreden naar huis. Heerlijk en volgend jaar meer van dat. En hopelijk nog meer, 
onlangs sprak ik onze vrienden van de Gerowi’s Pittem en zijn zien het volledig zitten om volgend jaar 
opnieuw een gezamenlijke uitstap te maken. Dan maken we er iets moois van, met voor elk wat wils qua 
afstanden. 
 

 Op zaterdag 27 november zou onze VTT moeten doorgaan! In principe alweer in de Europahal. En dat 
houdt in dat we weer op zoek zijn naar onze trouwe vrijwilligers. Hopelijk kunnen we op jullie weer een 
beroep doen dit jaar? Zonder lukt niet, zo veel is duidelijk. Beschouw dit maar als een warme oproep, geef 
gerust een seintje! 
 

 Het is maar een kleine week, maar de vrijdag na de VTT schrijven we als datum 3 december. En houden 
we spoedberaad (grapje) of avondfeest in de Shamrock, hoog tijd om 2 vreemde seizoenen (2020 én ook 
nog dit jaar) van ons af te schudden en te klinken op een normalere werking in 2022. 
 

 Hoewel oorspronkelijk enigszins ander gepland, zien wij ons genoodzaakt het lidgeld voor 2022 te 
verhogen naar € 55. Een 2de lid van hetzelfde gezin mag daar dan  € 35 van aftrekken. Er volgt 
vanzelfsprekend later een bericht met meer uitleg.  Dus: tot binnenkort! 

 

 


