NIEUWSBRIEF april 2022
Ritten van 10 april t.e.m. 8 mei 2022
Datum

Orkaantjes

Kurts

Franks

10 april
17 april
(Pasen)
Maandag 18 april
(Paasmaandag)
24 april

Sint-Joris
Poesele

Met de gids naar Gits
De Pinte

Beselare
Gavere

Avelgem

Wortegem

Beernem

Brevetrit 80 km

Brevetrit 100 km

Zaterdag 30 april

Brevetrit 70 km
(start: 8u)
/

/

1 mei
8 mei

Beveren-Roeselare
Moederdagrit

Rond Roeselare
Moederdagrit

Wakken-Congo-Wakken
(start: 8u)
Werkrit
Moederdagrit

Wakken-Congo-Wakken (zaterdag 30 april)
Eind april rijden we op een rustig tempo met de club een eigen mini Ronde van Vlaanderen van 150
km. Enkele hellingen, wat verdwaalde kasseien. Keerpunt is de Congoberg. Parcoursmeester is Frank.
De volgwagen volgt en heeft bevoorrading mee. In de tweede helft van de rit is er een terrasjesstop
voorzien. Deelname is gratis.
Voor alle deelnemers voorzien we een belegd broodje. Er is keuze tussen kaas OF kaas/hesp OF
prepare. Om tijdig de broodjes te bestellen, vragen we om in te schrijven en je broodjeskeuze door
te geven tegen uiterlijk zondag 24 april. Dit kan door je naam op te geven bij PR-verantwoordelijke
Kurt Saelens.

Mandelvriendenrally (zaterdag 14 mei)
Derde keer, goede keer. Na 2 afgelastingen door corona, is er op zaterdag 14 mei onze 9de
Mandelvriendenrally “Tussen Mandel en Schelde”.
Wie goesting en tijd heeft en wil meewerken op de rallydag, kan haar/zijn naam opgeven bij Kurt
Saelens.
Wie niet kan meehelpen, is uiteraard van harte welkom om de rit te fietsen. Deelname voor clubleden
is gratis. En nodig gerust familie en vrienden uit om mee te komen genieten van de ritten (vintage
Frank) en de ambiance. Er zijn ritten van 65, 95 en 125 km (start tussen 7u en 13u) . Maar ook een
familietocht van 25 km (start mogelijk tot 15u).
Let wel: startplek dit jaar is Zaal Pax in Markegem, en dus niet de Hondius

Driedaagse (zaterdag 13 t.e.m. maandag 15 augustus 2022)
Er zijn nog enkele vrije plaatsen voor onze vierde driedaagse half augustus
We slapen net over de grens in Boeschepe. De ritten verkennen de Westhoek (zaterdag), het Franse
golvende binnenland (richting St-Omer) (zondag) en het Heuvelland (zondag).
Op zaterdag starten we in Wakken. Op maandag komen we ook met de fiets tot in Wakken.
Info en inschrijven bij Nico (nico.cannie@telenet.be of live)

