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Tuilt, 31 mei 2016 

 

Beste vrienden Tuiltertrappers, 
 

Na weer een mooie en geslaagde fietsuitstap in het mooie Oudenaarde hebben we weer wat 
nieuws. We hopen nu samen dat we tussen de buien door in de weekends kunnen blijven 
werken aan onze conditie en ook hopen we steeds op veel (fiets)plezier. 

 

 
Overzicht: 
1. Rittengeld 

2. Bedankingen en evaluatie Oudenaarde 2016 
3. Pyrenëeen 2016 

4. Aanpassing supergoldrace 
5. Menno’s droom 
6. Standplaats gezocht 

 
 

 
 

1. Het leven is mooi! We hebben een job of zijn met pensioen. We hebben vele 
vrienden en hobby’s. Een van onze mooie hobby’s is fietsen. En juist zoals alle andere 
hobby’s kost ook fietsen geld, soms zelfs redelijk veel zoals uit deze brief zal blijken. 

Maar deze pijn weegt natuurlijk niet op tegen de geweldige momenten die we samen 
hebben! Om te beginnen willen we jullie vragen na te kijken hoe de stand van je 

rittengeld is. Er staan verschillende Trappers in het rood en er zijn er zelfs enkelen 
die nog helemaal geen rittengeld hebben gestort voor het lopende seizoen. Graag 
dus een aanzuivering. 

 
 

2. Mensen in de fictieve bloemetjes zetten doen we ook altijd graag bij de 
Tuiltertrappers. Dank je wel Freddy Reenaers voor je onberispelijke rijkunsten in en 
om Oudenaarde. Blij zijn we dat je er bij was! Vooruit, achteruit, zijdelings 

parkeren, onze bus heeft voor jou geen geheimen meer! We denken als bestuur van 
een supergeslaagd evenement te mogen spreken. Om te beginnen het weer. 

Als je dit weekend tien keer overdoet, krijg je nooit meer zulk goed weer. Het hotel 
was prachtig, de locatie aan de rand van het centrum, het eten. Kortom: Alles top! 
We hebben ook geprobeerd jullie 5 mooie ritten aan te bieden en denken ook dat 

we hier in geslaagd zijn. Bedankt aan iedereen die ertoe heeft bijgedragen hier 
een onvergetelijke uitstap van te maken! Afsluiten doen we ook dit hoofdstuk met te 
zeggen dat de afrekening voor de drank en broodjes ’s middags en voor het verteer 

op het terras bij onze charmante blondine inmiddels ook verstuurd is door onze 
penningmeester. Graag ook deze rekening vereffenen. 

 
3. Het ene avontuur is nog niet voorbij of in de wandelgangen wordt er al over het 

volgende avontuur gespeculeerd dat het een lieve lust is. Inderdaad, de Pyrenëeen 

zijn hot. In navolging van twee jaar geleden de Alpen en 10 jaar geleden het 
onvervalste succes in de Pyrenëeen oa nog met wijlen Marc Mechelmans, willen we 

opnieuw van St. Jean-de-Luz naar Canet-Plage fietsen van 8 tot en met 17 juli 
2016. Mooi was het twee jaar geleden hoe we hebben genoten in de Alpen en zo 
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willen we het ook dit jaar in de Pyrenëeen doen. Ook dit jaar krijgen we weer 

logistieke steun van Louis, Freddy, Gerda en Marita en daarom willen we hun 
op voorhand al eens bedanken! Ook hier in de Pyreneeën zal er in navolging van 
Oudenaarde in twee groepen worden gefietst. Op dinsdag 28 juni aanstaande 

om 19.30u zal er een informatievergadering doorgaan in Het Weekend. Ook dit 
hoofdstuk dienen we af te sluiten met te zeggen dat de prijs van de vakantie €625 

exclusief annulatieverzekering van €30 zal bedragen en met de vraag of 
iedereen die dit nog niet heeft gedaan ASAP het voorschot van €250 kan 
vereffenen. De annulatieverzekering is niet verplicht maar zeker aan te raden! 

Houders van een Golden Master-of Visacard dienen zelf hun gratis 
annulatieverzekering te gaan verzilveren bij De Toerist in Lummen. Anderen die 

GEEN verzekering wensen, dienen dit ASAP naar René te mailen, dus enkel 
indien je er geen wenst. Houd er wel rekening mee dat deze verzekering niet kan 
worden aangesproken indien je je bedenkt, maar enkel bij een geldige reden van 

annulatie. 
 

4. Na al dit heugelijk nieuws nog een dienstmededeling: de Supergoldrace op 18 

juni aanstaande zullen we speciaal op vraag van vele leden verkorten en 
vervroegen wegens een EK voetbalmatch van onze Rode Duivels om 15u. De rit zal 

verkort worden tot 165km en we vertrekken bij Mees om 6u30. Na de rit worden 
jullie door de ontwerpers van de rit getrakteerd op rijstvlaai van bakkerij Smets uit 
Kanne en hebben we de mogelijkheid om samen naar het voetbal te gaan kijken. De 

verkenning van de rit is inmiddels gebeurd en daarom hoopt de organisatie ook dat 
deze niet voor niets is geweest en er tenminste “Pyrenëeers” aan de start zullen 

staan en hopelijk iedereen! 
 

5. Zaterdag 21 mei laatstleden gingen we met een 25-tal Trappers ontbijten voor het 

goede doel bij Menno’s droom. Het was mooi om hier als club in uniform te 
verschijnen. Dit bevordert ook de “interparochiale” relaties. En we hebben besloten 
dat we dit ontbijt jaarlijks zullen doen. Ook hebben we dit evenement gekozen als 

ons nieuwe goede doel dat we zullen sponsoren als club bovenop het bedrag dat 
jullie betalen voor het ontbijt zelf. Brengt ons naadloos bij de vraag ook hier de 

rekening van €8 of €10 te vereffenen voor hen die dit nog niet deden, en zo zijn 
er nog al wat. 

 

6. Om deze nieuwsbrief af te sluiten hebben we eens iets anders om over na te denken. 
We zijn namelijk op zoek naar een nieuwe standplaats voor onze twee prachtige 

aanhangwagens. Omdat onze huidige plaats in de Maas van Mees steeds een 
hoger peil aanneemt en wij geen kayakclub maar een fietsclub zijn en geen 
vrachtwagenchauffeur maar gewoon automobilist, zoeken we een alternatief. Als 

iemand een geschikte plaats kent, neem dan gerust contact op met iemand van het 
bestuur. Misschien in je eigen garage? 

 

Het bestuur wil iedereen een prachtig seizoensvervolg toewensen met toch op de eerste 
plaats een goede gezondheid en schitterend weer. 

Nu de laatste loodjes nog leggen aan de bijschaving van onze conditie en zo komen we 
vanzelf weer aan een mooie nieuwe uitdaging. 
 

Heel veel fietsplezier, 
 

Sportieve groeten, 
Het bestuur  


