NIEUWSBRIEF juni 2017
HERINNERING Verrassingsrit : 10/06/2017
Naar jaarlijkse gewoonte verrassen we onze leden met een rit waar we nog nooit zijn
geweest.
Ook dit jaar heeft Tommy er weer kilometers verkenning op zitten die geresulteerd hebben
een dagvullend programma :
6u45 : verzamelen op de Quirinusparking om de fietsen op te laden.
7u00 : vertrek naar stad X in Y . Op de bus zijn boterkoeken voorzien.
8u30 : wielen checken en starten van de ritjes 100 km (B) en 115 km (A)
12u30: Lunch voorzien door de club
14u00: Bezoek aan de plaatselijke …. (zorg dat je niet in je koerstenuetje moet blijven tjolen)
17u30: Thuiskomst
Deelname kost € 5,00 (all-in) en inschrijven is verplicht.
19u00: Aansluitend familiefeest in De Sleedoorn (plaats van laatste boemelrit)
Naast een aperitiefje voorzien we steak/friet voor leden en hun partner en
frikandel/friet voor de kindjes.
De drank, mayonaise, saus en groenten zijn inbegrepen
Deelname kost pp.€ 20,00 (all-in) voor kinderen tot 14 jaar pp.€ 10,00 en inschrijven is
verplicht

HERINNERING saldo buitenlandse rit
De voorbereiding van de ritten belooft het beste.
Het verblijf werd ondertussen voorgeschoten door de club.
Graag DRINGEND saldo storten, a.u.b?
Het wordt tijd dat het saldo van € 250,00 gestort wordt op de WOT rekening BNP Paribas Fortis
BE57 0017 3318 9835 met vermelding saldo reis 2017.

Patersrit 25 juni 2017
Onze jaarlijkse Patersrit met vertrek in West-Vleteren en langs alle heuveltjes langs beide zijden
van de schreve gaat door op zondag 25 juni.
We vertrekken aan De Vrede rond 8 u. Afspreken rond 7u15 aan het lokaal. De club voorziet
niet in vervoer naar daar van leden en hun fietsen. Spreek dus onderling af.
De volgwagens zijn aanwezig.
De dag zelf vragen we € 5,00 en voor zien 2 lekker West-Vleteren en een stuutje met na de rit.
Betaling ter plaatse aan Lode.
Graag ook inschrijven zodat we weten op wie we moeten wachten (en verwittig ook graag
als er op het laatste moment iets tussen is gekomen.)

Rekenen voor WOTjes

De laatste weken stellen we vast dat de inleg in ons potje niet hoog genoeg is. Na grondig
onderzoek blijkt dat Isabelle niet de schuldige is want haar prijzen zijn (nog) niet gestegen
sinds het begin van het seizoen.
Enkele voorbeelden :
2 halve liters water
1 ½ L water + 1 Rodenbach
1 ½ L water + 2 Leffe
1 waterke + 1 stella + 1 cola
1 fristi + 1 chocomelk

€ 6,40
€ 3,20 + € 1,80
€ 3,20 +€ 5,00
€ 1,60 + € 1,60 +€ 1,60
€ 1,60 + € 1,60

€ 6,40
€ 5,00
€ 8,20
€ 4,80
€ 3,20

Je ziet dat € 5,00 niet altijd volstaat. Leg zelf bij want we kunnen niet van alle leden
verwachten dat ze steeds veel nadorst hebben.
Hou rekening met je collega WOT-leden die niet de patatten moeten schellen of naar een
communie feestje moeten en nagenieten van de prachtige ritten die we maken.

Komende ritten
Zondag 4 juni
Zaterdag10 juni
zondag 18 juni
zondag 25 juni

start

A – ploeg

8u00
6u45
8u00
8u00

100 km ( Bram C)
90 km (Rik V)
verrassingsrit : zie hoger
100 km (Nick)
90 km ( Sportman)
patersrit (80 km voor B en 100 km voor A)

vrijdag 30 juni – dinsdag 4 juli

Met sportieve groeten,
Het WOT bestuur

B- ploeg

Buitenlandse ritten in Mettet

