NIEUWSBRIEF mei 2022
Ritten van 14 mei t.e.m. 5 juni 2022
Datum
Zaterdag 14 mei
15 mei
22 mei
Donderdag 26 mei
29 mei
Zaterdag 4 juni
5 juni

Orkaantjes*

Kurts

Franks

Maria Aalter
Sint Katarina
Hertsberge
Hansbeke
Dadizele (start 8u30)
Sinksenrit

Mandelvriendenrally
Waarmaarde
Geluwe
Pottes
Zwalm
Oostnieuwkerke
Hertsberge
Interimrit Schorisse
Dadizele (start 8u30)
Halle (start 4u30)
Pinksterrit
Rit vurige tongen

*Door een arbeidsongeval zal Danny zijn Orkaantjes een tijdje niet zelf op sleeptouw kunnen nemen.
De Orkaantjes blijven wel fietsen, met telkens een clubbestuurslid als gids. Geestelijke vader van de
ritjes blijft Danny.

Bedevaartritten Halle en Dadizele (zat 4 juni)
In het Pinksterweekend staan traditioneel de bedevaartritten op de clubkalender.
- De oerklassieker is de Hallerit van de Franks. Het nachtelijk startuur (4u30) wordt behouden.
In Halle is er een voor de leden gratis ontbijt (wel op een andere locatie dan vroeger). Op de
terugweg is er nog een stop in een cafeetje met clubtraktatie.
- De Kurts trekken naar Dadizele. Voor hen voorziet de club een belegd broodje en drank op de
tussenstop.
- De Orkaantjes rijden apart van de Kurts naar Dadizele. Op de tussenstop wordt normaalgezien
wel verbroederd. Ook de Orkaantjes krijgen spijs en drank aangeboden, gesponsord door de
clubkas.
Deelname is gratis voor clubleden. Vooraf inschrijven is wel verplicht (zo kan de club tijdig de
bevoorrading met ontbijt/broodjes regelen).
Inschrijven (ten laatste op 29 mei) kan bij:
- Hilde voor de Orkaantjes
- Didier voor de Kurts
- Lieve voor de Franks
Slecht en goed nieuws:
Op Pinksteren was er in het verleden een jonge traditie van een Kerselarerit met ontbijt, vooral gericht
naar de Kurts. Omdat de Kurts op zaterdag dit keer al naar Dadizele trekken, zal er dit jaar geen
Pinksterontbijt zijn. Het goede nieuws is dat het ontbijt gewoon verplaatst wordt naar zondag 19 juni.
Dan is er voor alle groepen een Materrit met voor alle clubleden die meerijden een door de club
aangeboden ontbijt in De Witte Hoeve (aan de rand van de kasseien).

Varia
Tijdens het Hemelvaartweekend gaan een groot dozijn Mandelvrienden richting Mont Ventoux.
Daarom rijden op OLH-Hemelvaart de Franks en Kurts samen richting Oostnieuwkerke, onder het
commando van Spartacus Slambrouck.
Op zondag zijn er wel aparte ritten. Om de Franks ook wat te laten klimmen, hebben we een
uitzendkracht gevonden die op zondag de thuisblijvers even meeneemt naar de Vlaamse Ventoux in
de regio Schorisse.
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*
Op zaterdag 14 mei staat de 9de Mandelvriendenrally op het programma. De zon zou ook overvloedig
schijnen. Begin dus al maar zonnecrème te smeren.
*
Voor de driedaagse naar Boeschepe (13-14-15 augustus) zijn nog steeds enkele bedden beschikbaar.
Inschrijven kan dus nog.

