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01- Lidgeld : reeds heel veel leden betaalden hun lidgeld voor 2016.  Toch zijn 
er nog enkele ‘gerenommeerde leden’ die dit tot nu toe vergeten zijn.  
Vergeet niet : als je op onze openingsvergadering je brochure wil ontvangen, 
dan moet je betaald hebben tegen 21 februari.  Daarna worden immers 
alle brochures klaar gemaakt.  Ondertussen zijn we reeds met 234 leden, 
waaronder 5 nieuwe.  Het gaat dus net als vorig jaar de goede kant uit. 

 
02- Nog even op het laatste nippertje in herinnering brengen : onze 

winterwandeling gaat dit jaar door o.l.v. Ivan vanuit Puyvelde. Tijdens 
de wandeling is er één drankpauze voorzien, en na de tocht wordt je 
opnieuw vergast op onze lekkere pannenkoeken. Vrijdag 5/2 om 19 u. 

 
03- Niet te vergeten en niet te missen : onze openingsvergadering op 

zondag 28 februari met de voorstelling van het nieuwe programma en 
het uitdelen van de brochures. Omwille van de elk jaar stijgende 
belangstelling   gaat ze dit jaar voor het eerst door in het parochiecentrum 
om 10 u.  Je kan er na de voorstelling ook je bestelde kledij ophalen, of 
nieuwe kledij bestellen. Wees tijdig aanwezig, want natuurlijk wil iedereen 
daar bij aanwezig zijn ! En één ding is zeker : na deze vergadering zal je met 
veel goesting aan het nieuwe seizoen beginnen, of misschien zakt de moed 
je al een beetje in de schoenen. 

 
04- Onze winterrit kent regelmatig een zeer grote opkomst, waardoor het 

soms niet zo veilig is om langs de grote baan naar Kapellebrug te fietsen.  
Daarom zal vanaf nu zondag 7 februari de rit lichtjes gewijzigd 
worden.  Op Kemzeke Hoek draaien wij rechts in en even verder nemen wij 
de 2e links om naar het Hol te fietsen.  Van daaruit langs het Kalf naar De 
Klinge, waar wij dan via de Buitenstraat aan de grens uitkomen.  De rit is 
daardoor 3 km langer.  Men zegge het voort ! 

 
05- Voor wie nog geen lid is voor het nieuwe seizoen zijn dit de laatste berichten 

die je ontvangt. 
 

06- Wie zich op de openingsvergadering wil opgeven als chauffeur van de 
volgwagen voor de komende weken is van harte welkom bij Astère 
Vercauteren.  Vanaf dit seizoen zullen de chauffeurs van de volgwagens als 
beloning naast de punten ook telkens 2 bierbonnetjes ontvangen. 
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