NIEUWSBRIEF mei 2017
Nieuwe wegkapiteins
We waren op zoek naar wegkapiteins voor onze A-ploeg en ze zijn gevonden.
De heren Staelens Kurt, Van Assche Lander, Vanhuylenbrouck Nick en Maekelbergh tom
legden met succes de behendigheids- en IQ-testen af waardoor ze vanaf mei de ritten van
onze A-leden in goede banen zullen leiden.

Verrassingsrit : 10/06/2017
Naar jaarlijkse gewoonte verrassen we onze leden met een rit waar we nog nooit zijn
geweest.
Ook dit jaar heeft Tommy er weer kilometers verkenning op zitten die geresulteerd hebben
een dagvullend programma :
6u45 : verzamelen op de Quirinusparking om de fietsen op te laden.
7u00 : vertrek naar stad X in Y . Op de bus zijn boterkoeken voorzien.
8u30 : wielen checken en starten van de ritjes 100 km (B) en 115 km (A)
12u30: Lunch voorzien door de club
14u00: Bezoek aan de plaatselijke …. (zorg dat je niet in je koerstenuetje moet blijven tjolen)
17u30: Thuiskomst
Deelname kost € 5,00 (all-in) en inschrijven is verplicht.
19u00: Aansluitend familiefeest in De Sleedoorn (plaats van laatste boemelrit)
Naast een aperitiefje voorzien we steak/friet voor leden en hun partner en
frikandel/friet voor de kindjes.
De drank, mayonaise, saus en groenten zijn inbegrepen
Deelname kost pp.€ 20,00 (all-in) voor kinderen tot 14 jaar pp.€ 10,00 en inschrijven is
verplicht

Saldo buitenlandse rit
Ons kasteel in Mettet zat al een tijdje vol met de deelnemende WOTjes en de kook-ploeg.
Komend weekend gaan de koks de keuken en de rest van het kasteel verkennen. In het
weekend van OLH Hemelvaart worden de ritten uitgetest door het bestuur.
Het wordt tijd dat het saldo van € 250,00 gestort wordt op de WOT rekening BNP Paribas Fortis
BE57 0017 3318 9835 met vermelding saldo reis 2017.

Komende ritten
Zondag 7 mei
Zondag 14 mei
Zondag 21 mei
Zondag 28 mei

start

A – ploeg

8u00
8u00
8u00
8u00

100 km (Nico D)
100 km (xxx)
100 km (Bram
100 km (Kurt S)

B- ploeg
80 km ( Rik V ) apero bij Vélo Afrique
80 km (Lodewijk)
85 km (Jan D)
85 km ( Johan D)

Zondag 4 juni
Zaterdag10 juni
zondag 18 juni
zondag 25 juni

8u00
6u45
8u00
8u00

100 km ( Bram C)
90 km (Rik V)
verrassingsrit : zie hoger
100 km (Nick)
90 km ( Sportman)
patersrit (80 km voor B en 100 km voor A)

vrijdag 30 juni – dinsdag 4 juli

Buitenlandse ritten in Mettet

Goed doel Trioclassic 2017
Afgelopen dinsdag werden we uitgenodigd op de opening van de Tuin van Torre, een
snoezeltuin van De Parel v.z.w.
De Parel zorgt ervoor dat kinderen die wat anders zijn een leuke tijd op school hebben.
Eén van de projecten was de aanleg van een voel, proef, ruik en speeltuin op de terreinen
van St Idesbald in Roeselare.
Samen met enkele ondernemers hebben we hier € 1000,00 aan geschonken. Een heel goede
besteding bleek !!
P.S. Welke kabouter zit er daar links tussen de bomen ?

Met sportieve groeten,
Het WOT bestuur

