Beste TR vrienden,
We gaan een toerke doen! Op 14 mei is er onze eerste rit. We houden het, zeker voor de eerste
keer, simpel. Een bolletje-pijl rit die bij ons thuis vertrekt, en dan door de streek, en rond de
kerktoren van Olmen gaat. De rit gaat langs paadjes en wegeltjes die wij zelf al ettelijke malen
bereden hebben als we ons bakske eens buiten halen met goed weer. ‘s Middags zijn er enkele
gelegenheden tussen Olmen en Leopoldsburg om de dorst en eventuele honger te stillen. De rit is
ongeveer 120 km lang. ’s Namiddags komen we aan in taverne “De Waterhoek” in Balen. Voor
diegene die al een paar keer de “Legendrally” hebben meegereden zal deze taverne niet
onbekend zijn. Onze vriend Paul heeft er nl. zijn middagstop al een paar keer gehouden. Er is
mogelijkheid een avondmaal te nuttigen. We hebben alvast binnenin het restaurant een ruimte
gereserveerd waar een 30-tal plaatsen beschikbaar zijn. Er is ook een groot terras. Dit kunnen we
helaas niet reserveren maar wel gebruiken indien niet bezet door de talrijke fietsers die er
regelmatig passeren. Inschrijvingen kunnen via ons email-adres “geukens@telenet.be". Indien je
wil blijven eten ’s avonds (Eigenlijk late namiddag), gelieve dit dan te vermelden bij de inschrijving.
Hoe sneller je inschrijft, hoe gemakkelijker voor ons om alles in goede banen te leiden natuurlijk…
TR-Register doet ook weer zijn duit in het zakje, De rit kost 15€ per persoon (30€ per team)
waarvan de club 10€ per lid voor zijn rekening neemt. Het bedrag kan op het rekeningnummer van
de club: 779-5988912-69 IBAN: BE71 7795 9889 1269 overgeschreven worden. Inbegrepen is
ontbijt, roadbook en 2 drankbonnen. Eén voor ’s middags in de enige artisanale brouwerij in
Olmen, waar we een “Schieve” kunnen nuttigen, en één voor een drankje in de “Waterhoek”. Nu
maar hopen op goed weer… voordeel van slecht weer is dan weer dat we het terras voor ons
alleen hebben ;-))
Noteer ook alvast 12 - 13 augustus in je agenda. Dan is er weer de Fly en drive-in te Schaffen.
We proberen er weer, zoals vorig jaar, een gezellige bedoening van te maken. Hopelijk op een
droger veld!
Tot dan!
Wies & Elly
Wijngaardberg 26
2491 Olmen

