
NIEUWSBRIEF september 2022   

   

 

Extra nieuwsbrief in verband met enkele mededelingen 
  

 

Sluitingrit ( 15 oktober ) 

 
Bovenop dat alle leden hiervoor welkom zijn, zijn evenals de partners van harte welkom om 

deze receptie bij te wonen. Alle leden mogen gratis aanschuiven aan de frietmobiel 

(gesponsord door de club(kas)), voor de partners vragen we € 10,00 en deze mogen dan ook 

aanschuiven aan de frietmobiel, en krijgen 1 drankbon aangeboden. 

Hiervoor moeten we op voorhand doorgeven hoeveel personen er aanwezig zullen zijn, 

daarom vragen wij aan iedereen die hierbij aanwezig zal zijn om op voorhand in te schrijven 

en ook aan te geven als de partner mee aanwezig zal zijn. Jammer genoeg kunnen wij bij niet 

inschrijving niks aanbieden voor verassing aanwezigen. 

Dit ten laatste op zondag 02 oktober 2022 (piconrit). Bij Didier Minjauw. Of via mail naar 

nick.de.soete@gmail.com. 

 

Ps: De stemmingsronde en uitreiking van de befaamde wisselbeker onder de wegkapiteins zal 

opnieuw plaatsvinden! 

 

mailto:nick.de.soete@gmail.com


 

 

 

 

 

Bestelmoment clubkledij ( 29 oktober ) 

 
Op zaterdag 29 oktober krijgt ieder lid de kans om clubkledij te bestellen, indien nodig kan er 

gepast worden. Dit zal doorgaan in de Flandria, vanaf 10u tot 12u s ’middags. Bijgevoegd in 

deze e-mail is een bestelformulier gevoegd, dit geeft de leden die deze dag niet kunnen 

langskomen de kans om toch clubkledij te bestellen. Gelieve deze bestelformulier ingevuld 

terug te bezorgen VOOR 31 oktober 2022. En dit op het adres van bestuurslid Hilde Vande 

Velde. De bestelling word op 31 oktober gesloten, verwerkt en doorgegeven. Wat hierna nog 

bij ons terecht komt zal jammer genoeg niet meer kunnen opgenomen worden, dit om zeker 

te zijn dat de gewenste kledij beschikbaar zal zijn voor ons nieuwe seizoen opnieuw van start 

word getrokken.  
 

Adres Hilde: Oostrozebekestraat 18 8720 Markegem. 

 

Algemene melding 

 
Voor ieders veiligheid zullen er vanaf heden, door 2 vast benoemde bestuursleden, voor de 

start 2 zaken gecontroleerd worden. Namelijk per tempo groep het aantal deelnemers, alsook 

per tempo groep het aantal wegkapiteins. Vanaf heden zal er bij minder dan 15 fietsers 

(zonder chauffeur meegeteld) geen volgwagen meer meegestuurd kunnen worden. Dit omdat 

bij wet 15 fietsers het absolute minimum is om een volgwagen te laten volgen. Dit is enkel 

maar opgelegd voor ieders veiligheid, en bij eventuele ongelukken wij gegarandeerd 

verzekerd willen zijn naar ieder lid toe. Concreet bestaat de kans dus dat er gereden kan 

worden zonder volg auto, ( hopelijk zo weinig mogelijk) dus houd ieder lid best rekening om 

bij dit geval toch telkens zijn eigen binnenbandje, bommetje, etc. bij te hebben. 

Wat betreft de wegkapiteins word er door dezelfde bestuursleden beslist of er correct en 

veilig de wegen afgezet kunnen worden. Is dit niet het geval, zal voor vertrek de kopman van 

de tempo groep meegedeeld krijgen alsook de dan aanwezige wegkapiteins dat er in geen 

geval wegen zullen afgezet worden. Wederom om ieders veiligheid, van zowel de kopmannen, 

fietsende leden als de wegkapiteins zelf. Voor de Kurts worden er 3 wegkapiteins als minimum 

aanschouwd.  Bij de Franks 5 wegkapiteins. 

Wij hopen op het begrip van al onze leden voor deze veiligheid maatregelen. 

 

 
 


