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Komende evenementen

07 april
Crocusrally (CTH)

Clubnieuws
Op de algemene ledenvergadering van
zondag ll, zijn geen beslissingen genomen die enige impact zullen hebben op
het “club-beleven” van de leden en we
vermelden enkel dat het lidgeld voor
2020 niet verhoogd zal worden./ Tijdens het copieuze, sublieme clubdiner
werden de trotse laureaten van de Triumph Trophy in de bloemen gezet./
Ook de agenda werd verder aangevuld
en wel met de uitnodiging van onze
Nederlandse zusterclub CTH op hun
Crocusrally op 7 april (inschrijven
noodzakelijk)./ We maken jullie er op
attent dat de Voorjaarsrit (TT) wordt

27 april

verreden op een zaterdag./ Voor de rit
van Lode en Francis was er nog geen
datum vastgelegd en ook geen ritnaam noch duiding of het een TT-rit
betrof. Dit evenement zal vermoedelijk
doorgaan eind april of begin mei. Verdere info volgt./ Willy, onze ITadministrator, kon met enige trots melden dat de bezoeken op onze website
jaarlijks steeds in stijgende lijn gaan.
Na het afgelopen jaar zouden die bezoeken de kaap van 160000 hebben
overschreden! Veelal komen deze uit
landen met het Engels als voertaal./

Voorjaarsrit
xx april/mei ?
dr Lode & Francis
17/19 mei
Spa Classic

Agenda
Evenementen gekend door de redactie bij het ter perse gaan. Verlopen items
verschijnen niet meer in de agenda. Vet gedrukt = ledenorganisatie of clubdeelname. (TT) = Triumph Trophy-rit !

07 april : Crocusrit dr CTH (op uitnodiging van hun club).
27 april : Voorjaarsrit (TT) dr Paul en Claire Van Maele.
xx april/mei ? : dr Lode Imant en Francis Roelant.
17/19 mei : Spa Classic dr Peter Raemen.
30 mei/12 juni : Noorwegen dr Willy De Boevere (volzet).
09 juni : Teutenrit (TT) dr Stien Cocquyt.
21 juli : De Brouwerrit dr Annco Drinks Bassevelde.
15 sept : Blauwbuiktourrit dr J.P. Broekaert.
25/29 sept : Spa Six Hours dr het bestuur.
06 okt : Meetjeslandrit (TT) dr Stien Cocquyt.
13 okt : Herfstrit dr BSOC (op uitnodiging van hun club).
24 nov : Babbelnamiddag te Eeklo dr het bestuur.
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