
NIEUWSBRIEF Februari 2023 

 

 

 1 

    

Ritten van 26 Februari t.e.m. 26 Maart 2023  

  

Datum Orkaantjes Kurts  Franks 
26 februari 2023 4 kerkenrit Ontbijtrit 

5 maart 2023 Visserhoveke Rond de deure Rhodes Goedbos 

12 maart 2023 Schuiferskapelle Lichtervelde Ruddervoorde-Balliebrugge 

19 maart 2023 Halve maan Vichte Avelgem-Sint Denijs 

26 maart 2023 Emelgem-Pittem Moorsele Mullem 

 

Fietswijding met ontbijt 
Op zondag 26 februari gaan we terug van start. 

Allereerst worden er de krachten aangesterkt met een 

door de club aangeboden ontbijt in het clublokaal van 

de hondenschool in Wakken (Kapellestraat). 

 

Waarna we allen samen doortrekken naar de misdienst 

in onze gemeente kerk. Na de dienst volgt er door onze 

heer pastoor een fietswijding met aansluitend een 

groepsfoto van alle leden. En uiteraard onze eerste clubrit!  
 

Kuurne – Brussel – Kuurne  
Op zaterdag 18februari rijden met alle liefhebbers van de club een eigen Kuurne-Brussel-Kuurne versie 

met slechts 86 kilometer en 720 hoogtemeters. Een klassieke vlakke aanloop tot nabij Kuurne, dan 

met wat draaien en keren naar en over de olieberg. Na deze opwarmer gaan we naar de Schelde, die 

we oversteken om via de beklimming van de Kluisberg in het Waals gewest aan te komen. Na enkele 

vlakke kilometers beklimmen we de Côte de Trieu, ook gekend als de knokte berg. Hierna volgt een 

afdeling met een klein zijkantje van de Kwaremont tussenin, zodat we terug aan de Schelde uitkomen. 

Zo gaan we verder richting Tiegem berg om vervolgens via mooie binnenwegen verder huiswaarts te 

keren met onderweg nog wat hellende strookjes. Zoals de holstraat en de Turkestraat 

 

Algemene mededeling  
 

Langst deze weg hadden wij graag nog meegedeeld dat er 

voor de 4daagse in de Ardennen nog 3  plaatsen 

beschikbaar zijn. Mocht er interesse zijn, kan u zich altijd 

aanmelden bij Mario of een bestuurslid. 

 

Daar in Wakken de prijs voor consumpties in de Winter 

van 2022 fors gestegen zijn, blijft de pot na de rit op 5 

euro en 10 euro voor de zwaardere bieren. Dit heeft als 

gevolg dat er slechts 2 consumpties per inleg kunnen 

genuttigd worden in plaats van voorheen 3.  


