Wijnegem, 30 april 2018

CLUBNIEUWS MEI 2018

RITTENKALENDER MEI 2018 – SAMENKOMST OP HET MARKTPLEIN VOOR ALLE
PLOEGEN (tenzij anders vermeld)
A1-PLOEG – Vertrek om 8u30 uur
Zondag 6 mei
Vertrek A1 en A2 ploeg samen op Marktplein om 08h30.
Naar “De Stoempers” in Brecht. Ritpeter Erwin Vermeulen.
Inschrijven voor de lokale VWB rit (lidkaart vwb niet vergeten!).
Zaterdag 12 mei
Dwars door de Kempen
Vertrek met de fiets vanop Marktplein om 08u30, samen rijden naar de start.
Ritpeter Erwin Vermeulen (lidkaart vwb niet vergeten!)

Zondag 13 mei:
Naar “KWB fietsclub” in Westmalle. Ritpeter Erwin Vermeulen.
Inschrijven voor de lokale VWB rit (lidkaart vwb niet vergeten!).
Zondag 20 mei:
Heist op den Berg. Ritpeter: Erwin Vermeulen
Zondag 27 mei – dagrit !
Scherpenheuvel met lunch ter plaatse
ritpeter Erwin Gyssels
Ritten in de toekomst:
21/07 verbroederingsrit met Wielerclub in Beringen, rit van 135km, vertrek vanuit
Wijnegem met de auto naar Beringen.
Van 20 tot 25/08 : vijfdaagse naar de Alpen ( info volgt later )
15/09 verbroederingsrit met Wielerclub uit Beringen, rit naar Tholen vanuit Wijnegem, rit
van +/-135km
Voorzitter : VAN HONSTE André, Merksemsebaan 5, 2110 Wijnegem Tel:0475/432258
Secretaris : Van Dael Paul, J.B.Pittoorsstraat 31, 2110 Wijnegem Tel 0486/258569
Rekeningnummer : BE84 0680 4912 4059 – Wijnegem Bicycle Club, Merksemsebaan 5, 2110 Wijnegem
E-mailadres secretaris: wijnegembicycleclub@telenet.be

A2-PLOEG – Vertrek om 8u30 uur
Zondag 6 mei:
Vertrek A1 en A2 ploeg samen op Marktplein om 08h30.
Naar “De Stoempers” in Brecht 85 km. Ritpeter Ludo Couwels.
Inschrijven voor de lokale VWB rit (lidkaart vwb niet vergeten!).
Zaterdag 12 mei
Dwars door de Kempen
Vertrek A1 en A2 ploeg samen op Marktplein met de fiets om 08h30 naar Schoten.
Ritpeter Erwin Vermeulen en Ludo Couwels VWB 85 km. (lidkaart vwb niet vergeten!)

Zondag 13 mei:
Naar “KWB fietsclub” in Westmalle 80 km. Ritpeter Ludo Couwels.
Inschrijven voor de lokale VWB rit (lidkaart vwb niet vergeten!).
Zondag 20 mei:
Schriek 75 km - Ritpeter Ludo Couwels
Zondag 27 mei: - Dagrit !
Scherpenheuvel met lunch ter plaatse
ritpeter Erwin Gyssels
B-PLOEG – Vertrek om 9u – maximum snelheid 25 km/u
Zondag 6 mei: Naar “De Stoempers” in Brecht – VWB rit, kaart niet vergeten!
Zondag 13 mei Naar “KWB fietsclub” in Westmalle - VWB rit, kaart niet vergeten!
Zondag 20 mei Duffel en omstreken
Zondag 27 mei – Dagrit !
Scherpenheuvel met lunch ter plaatse

OEFENTOCHTEN:
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: 27,9 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.
MEDEDELINGEN:
 Op zondag 3 juni organiseren we onze traditionele tijdrit ( samenkomst met alle

ploegen om 8.30 uur op het Marktplein ) Ludo Couwels zorgt voor een nieuw
parkoers dat wij eerst samen gaan verkennen, daarna aparte start aan café De
Eenhoorn.
 In de namiddag BBQ . Informatie volgt later : hou uw mail in het oog !!


onze midweek van 5/6 tot en met 8/6. Er is een hotel (Hinterland) gereserveerd in
Alveringem. Eenvoudige kamer (25 m²): 84.00 euro x 3 nachten = 252.00 euro.
Single Eenvoudige kamer (25 m²): 112.00 euro x 3 nachten = 336.00 euro.
Diegenen die nog mee willen, kunnen nog inschrijven door rechtstreeks de
volledige som te betalen aan Go South en dit vóór 4 mei op rekening BE74 7330
0515 8107 of BE65 3200 1394 1596.

 Fietsreis naar Briançon in augustus:
Bestuurslid Erwin Gyssels organiseert in Augustus zoals aangegeven tijdens de
algemene vergadering een fietsreis naar Briançon in de Franse alpen. Bij deze
fietsreis ligt de klemtoon op het beklimmen van alpencols zoals de Galibier, de
Izoard, en nog vele andere bekende hellingen. Van deelnemers wordt niet
verwacht dat ze in recordtijden de alpenreuzen opvliegen, maar wel dat ze zorgen
voor een uiterst goede conditie en dat ze graag klimmen met de fiets.
De reis is voorbehouden voor fietsende leden van de club.
Heenreis met de auto op maandag 20/08. We overnachten in een hotel in Briançon
waar we de ganse week verblijven. Fietsen ter plaatse doen we op dinsdag,
woensdag, donderdag en vrijdag. Op zaterdag 25/08 komen we met de auto terug
naar huis.
Geïnteresseerden gelieve zich onverwijld te melden bij Erwin Gyssels via mail op
erwin.gyssels@skynet.be, hij zal u dan verder de nodige informatie over deze reis
bezorgen. Deadline om deelname bekend te maken: zondag 10 mei.
Een eerste voorzichtige raming van de deelname prijs ligt rond de 600€ per
persoon.

Het bestuur

