NIEUWSBRIEF mei 2018
Buitenlandse rit 2018
De 10de editie van WOT en Provence was al een tijdje uitverkocht.
De ritten en de locaties werden verkend en het ziet er mooi, warm en lastig uit.
Twee leden staan momenteel op de wachtlijst
De 46 deelnemers moeten nu echt kleur bekennen en het saldo van € 200,00 storten op de
WOT rekening BNP Paribas Fortis BE57 0017 3318 9835 met vermelding van saldo Ventoux - de
naam. Betalen graag tegen 31 mei !!!.
Mochten jullie op de stappen terugkeren en alsnog afzeggen voor deze prachtige reis, laat
het ons dan zeker weten. In elk ander geval …. Het zal aan de rebben hangen

Pinksterzondag 20 mei 2018 : rit naar het Meetjesland
Graag inschrijven via de website !!!
We verwachten jullie om 7u30 aan het lokaal waar je met eigen vervoer naar Kanegem
vertrekt.
In Kanegem start de rit om 8u15.
De routes ( 80 km voor de B-ploeg en 100 km voor de A-ploeg) zullen vanaf 13 mei
beschikbaar zijn in gpx op de website www.wot.be.
Zonder problemen zullen jullie rond 12u30 terug in Hooglede zijn.

Zaterdag 9 juni 2018 : Verrassingsrit - familiefeest
Verplicht inschrijven via de website !!!
We vertrekken om 7 u stipt op het Quirinusplein waar de fietsen geladen worden en jullie zelf
de bus op kunnen. Er wordt voor een boterkoekje gezorgd 😊.
We vertrekken naar Roeselare en vatten daar een rit aan van 100 km voor de B-ploeg en 130
km voorde A-ploeg op een lichtglooiend parcours die Tommy voor ons heeft uitgetekend.
Na de rit is er ter plaatse een WOT picnic voorzien.
Rond 17u30 voorzien we ten laatste terug in Hooglede te zijn.
Na een verkwikkend doucheke nemen we de vrouwtjes (evt. kindjes) mee naar Geitenhove
om 19u00 waar we dankzij Henk terug een kippetje met patatjes en groenten voorzien.
Er is een aperitiefje en drank voorzien om de ritverhalen door te spoelen.
Woordje van de penningmeester :
- All-in formule voor de leden € 20,00 ( bus, ontbijt, picnic, vervoer fiets, bevoorrading
en avondfeest)
- Leden, partners en kinderen > 12 jaar die komen eten : € 10,00
- Kinderen onder de 12 jaar : € 5,00

Je kan het bedrag overschrijven op WOT rekening BNP Paribas Fortis BE57 0017 3318 9835 of
de dag zelf bij vertrek betalen

Vers bloed in Trioclassic bestuur
Leden die ons Trioclassic bestuur willen versterken, kunnen dit doorgeven aan de WOT
bestuursleden. Sommige bestuursleden haken (zullen afhaken)af en nieuwe impulsen zijn
welkom.

Zaterdagritten .
Hou er rekening mee dat naast 9 juni er ook nog 2 zaterdagritten doorgaan op 23 juni en 25
augustus 2018.
Met sportieve groeten,
Het WOT bestuur

