
Gezien de grote bijval van de sociale babbel 
her en der tijdens de ritten hebben we een 
(voor ons alleszins) nieuw initiatief in het 
leven geroepen in de vorm van een vaste 
maandelijkse babbelavond iedere tweede vrij-
dagavond van de maand. Deze heeft plaats 
vanaf 19h in café “Den Bokser”, Markt 5, 
Lokeren. Data staan eveneens vermeld op 
onze website https://tecb.eu/kalender.html  
 

Hoe meer zielen hoe meer vreugde, open 
voor allen, ook niet leden. In augustus wordt 
geëvalueerd of de locatie meest geschikt is of 
eens moet veranderen. Wat er nog aan ont-
breekt is een ronkende naam. Een paar voor-
stellen kwamen al uit de bus: Triumph & 
drinks of TTT avond ( Triumph Tourist 
Trophy / invullen naar inspiratie) of Triumph 
gear of Triumph chat? Wat denken jullie hier-
over? We zien jullie input blij tegemoet. De 

winnende inzending mag zich aan een leuk  
cadeautje verwachten. 

Sinds een aantal jaren al zijn de “cars & coffee” 
achtige evenementen in opgang. Deze statische 
samenkomsten zijn vaak georganiseerd door één 
van de vele autoclubs die ons land rijk is en 
gaan meestal door op een zondag voormiddag. 
Gezellig samenkomen om mekaars oud ijzer te 
bewonderen en iets te nuttigen aan de aanwezi-
ge kraampjes is een leuk tijdverdrijf. Ze gaan 
door in gans het land en zijn een gedroomd 
uitgangspunt om nadien daar de streek wat te 
verkennen. Velen staan vermeld op https://
www.oldtimerweb.be/oldtimer-meetings.aspx . 
TECB wil te pas en te onpas daar eens naartoe 
gaan, we houden jullie op de hoogte, watch this 
space.  
Dit gezegd zijnde dienen onze pronkstukken 
natuurlijk in de eerste plaats om mee te rij-
den. Ieder jaar hebben we het  genoegen 
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Agenda 
Evenementen gekend door de redactie bij het ter perse gaan.  
Vet gedrukt = ledenorganisatie of clubdeelname.   
  08 april: vrijdagavondbabbel in den bokser 

  13 mei: vrijdagavondbabbel in den bokser 

  05 juni: Mannekenpisrit dr Stien. 

  10 juni: vrijdagavondbabbel in den bokser 

  03 juli: Midzomerrit dr Lode en Francis. 

  08 juli: vrijdagavondbabbel in den bokser 

  12 augustus: vrijdagavondbabbel in den bokser 

  02 oktober: Meetjeslandrit dr Stien. 
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Komende evenementen 

 
05 juni 

Mannekenpisrit  

 
03 juli 

Midzomerrit  

 
02 oktober 

Meetjeslandrit 
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gehad te kunnen deelnemen aan ritten georganiseerd door de 
leden (bestuur en andere), zelfs tijdens corona is er gepro-
beerd creatief met oplossingen te komen. Dit jaar is niet an-
ders. Naast onze onvermoeibare Stien die al sinds heugenis 
jaarlijks haar mannekepisrit en meetjeslandrit organiseert 
krijgen we voor het vijfde jaar de midzomerrit van Lode & 
Francis op het programma ( proficiat mannen, klinkt als een 
jubileum editie?).  

Graag geziene nieuwkomer is een rit van Eric Lindeman, de 
naam en datum liggen nog niet vast maar waarschijnlijk in 
augustus ergens. Maar er is altijd plaats voor nog meer, als het 
kriebelt laat je gaan, de club zal met plezier krabben door bij 
te staan met raad en weetjes hoe je dit best aanpakt.  

Een vergoeding van 120 eur (was 70 eur) als dank hoort daar 
ook bij. Voor iedere georganiseerde rit uiteraard, niet enkel 
de nieuwkomers.  
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Reilen en zeilen bij het werkvolk binnen de club: 

Zoals een jaar geleden reeds aangekondigd zet onze gewaardeer-
de voorzitter Yvan een stap terug uit het bestuur. Lange tijd was 
er een zeer geschikt, sinds lang staand clublid om het roer over 
te nemen maar die heeft op het laatste moment om professio-
nele reden zijn kandidatuur moeten intrekken. In afwachting 
van een opvolger blijft Yvan ad interim zijn functie uitoefenen. 
Ook Willy zijn mandaat kwam ten einde (bestuursmandaten 
zijn 2 jaarlijkse engagementen en geschrankt verdeeld), hij blijft 
zich inzetten voor de club als effectief lid. Bedankt heren voor 
jullie enthousiasme en de mooie verwezenlijkingen van de voor-

bije jaren. Beide posities zijn vacant (hint hint  ). Gerdi als 
enige die ik ken die al van zijn 18 jaar in een Triumph rijdt en 
diezelfde wagen nog altijd bezit, heeft vriendelijk aangeboden 
om opnieuw zoals al vele keren onze rally schilden te sponso-
ren, hij wordt na jaren als effectief lid opgevolgd door Eric Lin-
demann. Alle andere bestuurs- en effectieve leden blijven hun 
functie onveranderd uitoefenen. 
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