NIEUWSBRIEF sept 2017
HERINNERING Boemelrit : 1 oktober 2017
Dit jaar wordt de Boemelrit georganiseerd door Nick, Kristof, Dietrich, Bert en Sportman.
Vertrek om 8u aan het clublokaal en terug thuis om 14u30.
Ontbijt, middagmaal en drank voorzien.
Mee te brengen : WOT tenue aandoen, oude fiets, sportschoenen en kousen, fietshelm.
TIP : Een washandje kan ook van pas komen
Inschrijvingen zijn afgesloten. Late beslissers kunnen nog een plaatsje proberen te krijgen bij
Jan Crabbe (0479/68.75.58)
Deelname kost pp.€ 10,00 (all-in)

Kampioenfeest 2017 : vrijdag 27 oktober 2017 in de Vossenberg
Naar jaarlijkse gewoonte zetten we onze kampioen(en) stevig in de bloemetjes met een feest
waar lekker eten, drank, danspasjes en veel leute centraal staan.
De echte kampioen is nog niet gekend maar Johan Lepoudre en Lodewijk Vandemaele
maken de grootste kans.
Jullie worden op VRIJDAG 27 oktober 2017 om 19u30 in de Vossenberg verwacht voor
volgend feestmenu :
- receptie met Cava of fruitsap en fijne hapjes
- Op vel gebakken zeebaars – pasta fregola sarda – zoete paprika – Ras et Hanout
- Het beste van Belgisch wit-blauw rund – bearnaise – seizoensgroentjes en
aardappelsoes
- Degustatie van nagerechten op bord
- Kopje Arabica koffie
Bijpassende wijnen, dranken en water
We delen de kostprijs van dit alles door 2 . De helft betaalt de club , de andere helft door alle
aanwezigen (leden en partners)
Graag € 40,00 pp op WOT rekening BNP Paribas Fortis BE57 0017 3318 9835 met vermelding
kampioen 2017.
Inschrijven is verplicht via onze wot.be

Sluitingsprijs ’t Hoge Koerse 7 oktober 2017
De parochianenkoers van ’t Hoge Kermis voor wielertoeristen is één van onze laatste ritten.
Normaal zijn we in grote getale aanwezig om te fietsen … of te supporteren.
Bram Casier en Kenneth Vandaele zorgen mee voor de organisatie van dit alles

Kampioenenrit zondag 15 oktober 2017
Jarenlang was er de traditie om de definitieve kampioen te bepalen in een kampioenenrit
Op onze website krijg je binnenkort jouw persoonlijke informatie om aan deze rit deel te
nemen.
Er is een extra prijs aan verbonden en je plaats binnen het klassement kan hierdoor nog
beïnvloed worden.
Hou de website, facebook en de special NEWSLETTER in de gaten.
Na de rit heffen we alvast het glas op de kampioen.

Nieuwe leden seizoen 2018
Warden Oom Trappers v.z.w. is een groeiende, bloeiende vereniging die nog steeds enkele
kostbare plaatsjes vrij heeft voor nieuwe leden.
Ken je iemand die geïnteresseerd is, geef die door aan secretaris Bart Soenen.
Dit jaar is het belangrijk om snel te beslissen omdat we volgend seizoen in compleet nieuwe
tenue’s gaan rondrijden.
Na 3 jaar de wit-rood-zwarte truien is het tijd voor verandering.
Het bestuur is momenteel in onderhandeling met enkele kledijmerken en zal in de komende
weken de knoop doorhakken (en een tirette laten steken).
Met sportieve groeten,
Het WOT bestuur

