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Komende evenementen

08 maart
Clubdiner in Lokeren

Clubnieuws
Er mogen dan wel op het ogenblik
geen ritten zijn, het clubleven gaat
door een drukke periode. Nauwelijks
was de succesvolle nieuwjaarsreceptie
voorbij of de Gentse oldtimerbeurs
kwam er aan, en begin maart mogen
we lekker tafelen in Lokeren. De Gentse beurs had enkele jaren te kampen
met een eerder saai imago en werd
daarom door het bestuur een beetje
gemeden. Door het debacle in Antwerpen, het verdwijnen van Kortrijk, de
(financiële) kater in Brussel, een sabbatjaar en de nieuwe organisatoren in
Gent, borgen we de vooroordelen eens
op. We werden niet teleurgesteld.
Dankzij Fabian Demaret en Christiaan
De Craene konden we op onze stand
uitpakken met twee prachtige wagens.
Er was veel volk en ook veel interesse,
wat resulteerde in enkele nieuwe leden. Van het aantal bezoekende clubleden konden we enkel blij worden. / In
de goed gevulde agenda is te merken
dat op 22, 23 en 24 mei twee evene-

menten zijn voorzien, en wel van twee
verschillende organisatoren. Aan jullie
de keuze, maar je kan ook een combinatie maken. Uitleg op volgende pagina. /
Na het clubdiner in Lokeren, waar we
zoals gewoonlijk de laureaten van vorig
seizoen zullen huldigen, bijt J.P. Broekaert de spits af met een openingsrit op
29 maart en op 5 april worden we uitgenodigd op de “Crocusrit” van CTH Nederland. / Gezien de leemte in augustus,
kan er nog altijd een ritje bij. Voor wat de
komende ritten betreft, zijn de organisatoren niet aan hun proefstuk toe. Ze
staan allen immers reeds jaren garant
voor kwaliteit en gezelligheid. / Hopelijk
zien we elkaar binnenkort in het Biznis
Hotel te Lokeren.

29 maart
Openingsrit
05 april
Crocusrit : dr CTH
22-24 mei
Spa Classic
Tour des Ardennes

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 !

- 08 maart: Clubdiner.
- 29 maart: Openingsrit. dr J.P. Broekaert
- 05 april: Crocusrit. dr CTH (op uitnodiging van hun club)
- 22-24 mei: Spa Classic. dr Peter Raemen
- 22-24 mei: Tour des Ardennes. dr Willy De Boevere
- 31mei: Mannekenpisrit (TT). dr Stien Cocquyt
- 14 juni: Midzomerrit (TT).dr Lode Imant en Francis Roelant
- 12 juli: Dutch National Triumphday. dr CTH
- 13 sept: Geko Tour. dr Gert De Winne
- 20 sept: Blauwbuiktoerrit. dr J.P. Broekaert
- 25-28 sept: Spa Six Hours. dr het bestuur
- 04 okt: Meetjeslandrit (TT). Dr Stien Cocquyt
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Spa Classic & Tour des Ardennes

Je kan ook kiezen om enkel deel te nemen aan
de mooie Ardennenrit op zaterdag 23 mei. Een
organisatie van Willy en Christine. De startplaats
is op het domein van hotel “La Grande Cure” in
Marcourt-en-Ardenne, nabij La Roche. Het startsein is om 10u. Gelieve uw deelname dan wel
door te geven aan de organisator.
willy.deboevere@skynet.be

Bankrekening : IBAN BE07001099986666

Redactieadres : fr.deman@proximus.be

