Beste Mastentoppers,
Op dit ogenblik is het hoogzomer in België. Hopelijk hebben jullie al een beetje vakantie achter
de rug of ligt deze nog in het verschiet. In ieder geval veel plezier en warme fietskilometers
toegewenst.
Bij deze een kort overzicht van de inhoud van dit bericht:
1.
2.
3.
4.
5.

Papierslag
Helpers Koers
Sponsors Koers
2-Daagse
Friet met Stoofvlees Rit

Hierbij wat meer uitleg omtrent deze puntjes …
-1- Papierslag
•
•
•

Zaterdag 28 juli verwachten we al onze helpers om 8.45u op de parking naast de
Brandweer.
We hopen dat iedereen kan komen, maar gelieve even te laten weten indien je er NIET bij
kan zijn.
Vele handen maken licht werk!!

-2- Helpers Koers
•
•

•
•

Op dinsdag 14 augustus organiseren we opnieuw onze jaarlijkse koers. Hiervoor hebben
we meer dan 30 seingevers nodig.
We zouden dan ook willen vragen dat alle leden die niet mee koersen aanwezig zijn om te
helpen bij het seingeven. Een aantal vaste seingevers zullen door feestelijkheden niet
aanwezig kunnen zijn, dus de aanwezigheid van zoveel mogelijk leden is belangrijk. Laat
even weten indien je vorig jaar geen seingever was, maar nu wel aanwezig kan zijn.
Opstellen van de koers gebeurd op dinsdag namiddag vanaf 14.30u. Kom gerust een
handje helpen!!
Gelieve de spandoeken van u sponsors zelf op te halen en naar de Stapelhoef te
brengen, zodat we deze vrijdag namiddag kunnen ophangen.

-3- Sponsors Koers
•

•

We willen al onze leden alvast bedanken voor het tijdig binnenbrengen van hun sponsors.
De affiches zijn reeds te bezichtigen in Brecht en omstreken, maar spandoeken en
vermeldingen in ons boekje zijn nog altijd mogelijk.
Indien er nog iemand zijn sponsors moet binnenbrengen, gelieve dit zo snel mogelijk te
doen, omdat we de boekjes snel gaan afmaken.

-4- 2-Daagse
•

Vertrek op zaterdag 4 augustus (zie onder) en aankomst omtrent 17u op zondag 5
august. We zijn dit jaar met 27 fietsende leden.
o
o

•
•
•
•

Zowel A-, B- als C-Ploeg vertrekken om 7u aan de Stapelhoef
Het Bestuur heeft beslist dat om veiligheidsredenen, de A & B Ploeg samen zullen
rijden tot de 1e stop. Dit is ongeveer zo’n 75km, waar we vaak over grotere wegen
zullen rijden. Daarom is er besloten om samen te rijden, zodat we een groep van
+15 renners kunnen vormen. Natuurlijk zal dit eerste stuk aan B-Ploeg snelheid
afgewerkt worden.

Gelieve nog 50€ te storten op de rekening van de Mastentop (voor woensdag 1
augustus). Hotel met halfpension kost 100€ per persoon (50€ voorschot reeds betaald)
Voor de lunch op de 1e dag, gelieve zelf eten mee te nemen. Frisdrank & fruit worden
voorzien door de club en meegenomen in de volgwagen.
Tijdens de 1e stop wordt er 50€ uitgelegd voor verteer. Er wordt 25€ per deelnemer
betaald door de clubkas. Saldo zal na de 2-daagse doorgegeven worden voor betaling.
Bagage kan op vrijdag avond om 19.30u afgeleverd worden aan de Stapelhoef.

-5- Friet met Stoofvlees Rit
•
•
•

Zaterdag 25/8 houden we onze jaarlijkse Friet met Stoofvlees Rit
Vertrek om 13.30u aan Café Stapelhoef
Gelieve je aanwezigheid te bevestigen door het storten van 10€ op onze rekening

SAMENVATTING
•
•
•
•

50€ storten door de deelnemers aan de 2-daagse
10€ storten om deelname aan Friet met Stoofvlees Rit te bevestigen.
Deze zaterdag aanwezig voor de Papierslag
Dinsdag 14 augustus op post voor de Koers (vergeet je sponsors niet)

Als afsluiter willen we graag Dirk nog een hart onder de riem steken en hem veel sterkte wensen
in zijn strijd!!
Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur

