Beste Mastentoppers,

De Corona maatregelen worden meer en meer versoepeld en we zien al een serieuze “form” bij
vele van onze leden. Hopelijk kan alles snel terug wat meer normaal worden. Daarom dat we ook
al een aantal zaken proberen te plannen om terug “uit ons kot” te komen.
De volgende punten zullen we bespreken in deze nieuwsbrief:
1.
2.
3.
4.

Alternatief voor onze 2-daagse
Friet Stoofvlees Rit
Papierslag
Bijbestelling Kledij

Hierbij wat meer uitleg omtrent deze puntjes …
-1- Alternatief voor onze 2-daagse
•
•
•

•

We hebben gekozen om een ganse dag te organiseren ter vervanging van de Tijdrit en 2daagse op zaterdag 1 augustus
Elke ploeg zal in de ochtend/voormiddag vertrekken voor een “lange” rit (bv: A Neeltje
Jans, B Zeelandbrug, C Yerseke … dit wordt later definitief beslist, alsook te starturen)
We plannen om rond 16u terug aan te komen in de Stapelhoef, waar we ook vrouwen en
kinderen uitnodiging. Er komt een frietkraam, springkasteel & Anja & Guy zorgen voor
voldoende drank.
Kostprijs voor dit alles bedraagt 15€ per kind (tem 14j) en 25€ per volwassene. Gelieve op
voorhand in te schrijven door te storten voor 17 juli. (fietsers leggen onderweg nog uit
voor drank en eventueel eten)

-2- Friet Stoofvlees Rit
•
•
•

Deze activiteit gaat zoals altijd door op de laatste zaterdag van augustus … 29/8! Start van
de rit om 13.30u
De Witte gaat na Corona niet meer open, dus we komen zonder stop aan in de
Stapelhoef.
Na de rit leggen we de normale 15€ uit. Voor de Friet met Stoofvlees vragen we om 10€
te storten voor 16/8 als bevestiging van je deelname.

-3- Papierslag
•
•
•

Zaterdag 25 juli verwachten we al onze helpers om 8.45u op de OUDE AFRIT van de
E19 (aan de Wegenpolitie).
We hopen dat iedereen kan komen, maar gelieve even te laten weten indien je er NIET bij
kan zijn.
Vele handen maken licht werk!!

-4- Bijbestelling Kledij
•
•

We hebben van vele leden al de vraag gehad of er een mogelijkheid was om al kledij bij
te bestellen. Dit zullen we zsm organiseren.
Deze week regelen we nog de details met Vermarc en dan hopen we snel een
afzonderlijke mail hiervoor rond te sturen.

Niet vergeten ...
•
•
•

Alternatief 2-daagse op zaterdag 1/8. Inschrijven VOOR 17 juli (15€ per kind en 25€ per
volwassene)
Friet Stoofvlees op zaterdag 29/8. Inchrijven door storten van 10€ voor 16/8.
Papierslag op zatedag 25 juli. Helpers op post om 8.45u.

Met vriendelijke groeten,
Het Bestuur

