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Wijnegem, 17 mei 2023 

 

 

CLUBNIEUWS JUNI 2023 

 

Op zondag 4 juni rijden wij onze jaarlijkse tijdrit. Bijeenkomst aan het Lazaret (gelegen achter het 
Gemeenschapscentrum ’t Gasthuis, Turnhoutsebaan 199) om 8u45 voor de foto. De eerste ronde 
wordt gemeenschappelijk afgelegd en vertrek is voorzien om 9 uur. We rijden 3 ronden van 
ongeveer 16,5 km (waarvan dus één gemeenschappelijk met A- en B ploeg). Voor de overige 
ronden geeft iedere deelnemer op welke snelheid hij of zij zal rijden. De prijsuitreiking zal in de 
namiddag plaats vinden. 

 In de namiddag om 16h00 organiseren we een feest met Italiaanse specialiteiten en 

drank  in de tuin aan het Lazaret van t’ Gasthuis. (partner welkom) (kostprijs 15 Euro p/p). 

Betaling vóór 31 mei. Betaling geldt als inschrijving. 

 

 
Rittenkalender juni 2023 
 
A-ploeg vertrek op het Marktplein om 8u30 uur   
 
In de A ploeg zal het tempo max.29 km/u bedragen   
 
Zondag 4 juni     Tijdrit bijeenkomst om 8u45 aan het Lazaret achter Gasthuis 
 
Zondag 11 juni     Zennegat 75 km  
 
Zondag 18 juni    VWB rit naar Sint Antonius bij WTC De Trappers ‘t Hemeltje 80 km 
 
Zondag 25 juni   Wouw (Nederland) vertrek 8 uur 110 km 
 
Onze toeristenleider Ludo Couwels zal, indien hij niet aanwezig kan zijn, de GPX files doorsturen 
naar diegenen die hem deze per e-mail vragen. (couwels.ludo@telenet.be)  
 

 
 B-ploeg vertrek op het Marktplein om 9u. (tenzij anders vermeld) 
  

MAXIMUM SNELHEID  25 KM  AUB , 
 

Onder leiding van Leo Verbiest of vervanger.  
 
Zondag 4 juni Tijdrit bijeenkomst om 8u45 aan het Lazaret achter Gasthuis 
 

mailto:couwels.ludo@telenet.be


 

 

   
Zondag 11 juni Het Kruiske in Bevel   
 
Zondag 18 juni  VWB rit naar Sint Antonius bij WTC De Trappers ‘t Hemeltje 
 
Zondag 25 juni Westmalle Kasteelhoeve 55 km 
 
  
OEFENTOCHTEN:  o.l.v. Marc Blommaert of. 
voor gepensioneerden en diegenen die zich in de dag kunnen vrij maken: 
Op woensdag: (indien het weer het toelaat – voorspellingen minder dan 50% kans op regen) 

 Maximum snelheid: 25 km/u. Afstand: tussen de 100 à 110 km. 

 Vertrek om 9.30 uur op het Marktplein Wijnegem.  

 ’s Middags wordt gestopt voor een snack en een pint, koffie of frisdrank 

 Ook hier geldt het principe dat er gewacht wordt wanneer iemand pech kent. 

 Samen uit, samen thuis! 
 
 

 MEDEDELINGEN:  
- Wij gaan onze website vernieuwen. Het kan dus zijn dat hij tijdelijk niet toegankelijk is. 

 
  
 

 

  Het Bestuur. 


