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01- Het succes van onze club blijft zich ook in 2015 doorzetten.  Wij zijn nu reeds met 

252 leden (tegen 240 op dit tijdstip in 2014).  Wij wensen alle nieuwkomers van 
harte welkom.  Nieuwe leden die nog geen brochure hebben ontvangen of een 
bewijs voor de mutualiteit kunnen dit melden bij de voorzitter of de secretaris. 

 
02- Er wordt aan alle leden gevraagd hun eventuele adreswijziging door te geven aan 

het secretariaat. 
 

03- Vorige zondag noteerden wij in de rit met de fietsenzegening een nieuw record 
aantal deelnemers : wij waren in de drie groepen samen met ongeveer 175 
leden. 

 
04- Omdat er tegenwoordig in de toeristische rit ook veel deelnemers zijn, wordt er 

gevraagd om voor de start zeker je nummer door te geven aan Herman 
 

05- Voor de grote rit van zaterdag 28 maart naar Brugge is er een drankstop 
voorzien rond Aalter.  Wij vertrekken aan de kerk van Bassevelde om 8.30 u.  De 
rit voert ons langs rustige maar mooie wegen naar het centrum van Brugge, waar 
wij de grote markt kunnen bewonderen. De gtr van zaterdag vertrekt op de parking 
om 8.30 u; er is een drankstop voorzien om iets in je mond te steken.  Omdat het 
brugje over de Durme ter hoogte van de watertoren in Lokeren is afgesloten tot het 
eind van het jaar, moeten wij het tweede deel van de rit noodgedwongen wijzigen, 
maar wij trachten alleszins het mooie en landelijke van de rit te bewaren. 

 
06- Chauffeurs : wij vragen nog eens met aandrang om je op te geven als chauffeur 

van de volgwagens.  We hebben elke week beschikking over 2 volgwagens, alleen 
hebben wij daar geen chauffeurs voor, en in een grote club als de onze met zoveel 
leden is dit toch wel triestig.  Daarom vragen wij aan alle leden om zich minstens 1 
keer op te geven.  Om een praktische regeling mogelijk te maken vragen 
wij je om via onze website je naam op te geven, of bij de 
verantwoordelijke Astère Vercauteren. 

 
07- De in deze winter reeds bestelde kledij is ondertussen geleverd.  Verdere 

informatie bij Marc De Cauwer. 
 

08- Errata in de brochure : 
a. Het adres van ons bestuurslid Karel Van Gijsel is Geinsteindestraat 16a, 9170 

Sint-Pauwels (pag 31) 
b. Bij de rubriek ‘Lidkaarten’ (pag 18) staat nog de SIS-kaart vermeld, terwijl die 

niet meer in gebruik is. 
c. De verantwoordelijken voor ‘De Drie Reuzen’ zijn Michel Vercauteren, Tom De 

Schepper, Karel Van Gijsel en Ivan Vincke (pag 202) 
 

 
Namens de raad van bestuur 
 
François Daneel, voorzitter 


