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                Zandhoven, 27 december 2021 

Beste sportvrienden, 

 

Hierbij onze laatste nieuwsbrief van het jaar. Hopelijk kunnen we volgend jaar beter afsluiten, met een geslaagde, niet 

geannuleerde VTT. Op het vlak van samen sporten ziet begin 2022 er alvast beter uit met verschillende fietsvakanties 

op de agenda. Kortom veel om naar uit te kijken.  

 

Op vrijdag 11 februari organiseren we ons teerfeest. Jullie zijn met of zonder partner welkom in het oude 

gemeentehuis van Pulderbos vanaf 18u30 voor het aperitief en om 20u starten we met het eten. Wegens het stoppen 

van traiteur Vogelzang zijn we op zoek gegaan naar alternatieven en zijn we op een Breugel tafel gekomen. 

Inschrijven kan door €40.00 pp. over te maken op onze clubrekening BE44 9797 7292 9145 en dit voor 20/01/2022. 

In dit bedrag inbegrepen: aperitief, Breugel tafel (soep, frikadellen met krieken, witten pensen, zwarte pensen met appelmoes, kip met 

fruit, fijne fleeswaren, Franse en Belgische kazen, groenten en sauzen, broodtafel, rijstpap en Limburgse vlaaien) en drank.  

 

De inschrijvingen voor onze 4-daagse 2022 zijn ondertussen afgesloten, met uiteindelijk 24 fietsers. Mogen we aan de 

deelnemers vragen om het resterende bedrag van € 164.00 nog over te maken op onze clubrekening BE44 9797 7292 

9145 en dit voor 28/02/2022. Dan komt het totaal op €294.00. Hier is alles inbegrepen, behalve avondeten in het hotel 

en drank na de ritten en bij het avondeten. 

 

Onderaan vinden jullie nog de kalender 

 

Nog een fijn eindejaar en een mooi gezond 2022!! 

 

 

DATUM RIT KM VERTREK 

zo 2/jan toer Lilse bergen 43 9u 
    wegrit 75 9u 
          

zo 9/jan VTT Wortel 45 8u 
    wegrit 75 9u 
          

zo 16/jan VTT Lommel 40 8u 
    wegrit 75 9u 
          

zo 23/jan VTT Halle 42 8u 
    wegrit 75 9u 
          

zo 30/jan VTT Hoogstraten 40 8u 
    wegrit 75 9u 
          

za 5/feb VTT Balen 40 8u 
zo 6/feb eigen MTB rit 75 9u 
    wegrit 75 9u 
          

zo 13/feb VTT Pelt 45 8u 
    wegrit 75 9u 

          
vrij 11/feb teerfeest     

          
zo 20/feb VTT Kasterlee 45 08u00 
    wegrit  75 09u 

 



          
zo 27/feb eigen MTB rit 45 9u 
    wegrit     

 

 

Sportieve groeten  

Het bestuur 


