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ClubNieuws 
Nieuws door de spaken gezien 

Wist u dat: NIEUW? Een koffieadres bij de ’Thai’ in Kapellebrug. Koffie tegen billijke prijs…. 

Wist u dat: het weerbericht niet altijd klopt. Rustig herfstweer en zonnig, maar toch niet toen wij  ergens 
 naar toe fietsten. Mistig en een flinke wind. De straten lagen er nat bij. Het was wel zoeken 
 naar een schone weg…. 

Wist u dat: iemand in een kapot gegooid bierflesje reed. Wilde zeker nog het statiegeld hiervan innen…. 

Wist u dat: Chiel ook in Spanje zijn fietsmaten kwijtraakt…. 

Wist u dat: een leuke variatie; achtervolging achter tractoren. Kon het makkelijk bijhouden en we 
 moesten steeds de zelfde kant op…. 

Wist u dat: een bespreking over een boek ‘vijftig tinten ...’ zo’n 60 km duurde. Het niet meer gelezen 
 hoeft te worden…. 

Wist u dat: Tanneke bewonderd werd om haar koffertje…. 

Wist u dat: Evert Tanneke bij vertrek met haar lekke band hielp. Later reed Evert lek en hij mocht haar 
 pomp lenen…. 

Wist u dat: het huwelijk van Johan en Cathy toch goed bleek. Cathy haar toerbriefje graag persoonlijk 
 ontvangt, omdat Johan een beetje vergeetachtig is…. 

Wist u dat: Ina nog steeds niet van lusjes houdt…. 

Wist u dat:  Piet zijn mailbox niet vol zat, maar overvol…. 

Wist u dat: het was maar goed dat mijn fiets in het schuurtje stond voor de sluitingsrit, anders had ik 
 moeten krabben…. 

Wist u dat: degene die naar het oosten fietsten hadden er geen last van. Die naar het westen reden wel. 
 Zij kregen te maken met regen…. 

Wist u dat: u ook in het komende seizoen in de gaten gehouden zal worden, om al het “ach-en-wee”       

 van onze toerclub te kunnen meedelen in deze rubriek. 
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Foto bladzijde 1; 

Waar kan je beter toeven dan op een zonnig terras.                              
Je moet er wel een eindje voor fietsen, maar de koffie smaakt dan beter. 
Hier zitten we in St. Niklaas op 07-10-2012. 

 

Herfst 

Er valt over de herfst genoeg te schrijven.  
Het is het seizoen van kleuren.  
Van oogst waar de boeren volop mee bezig zijn.  
De geuren van het land.  
De bladeren die van de bomen vallen en knisperen onder je fietsbanden, 
een heerlijk geluid.  
Je ziet de donkere wolken over de glimmende akkers.  
Vette zeeklei gescheurd door grommende tractoren.  
Alles ligt weer klaar voor de winter en andere seizoenen.  
Soms wordt je blik naar de einder verstoord door hopen suikerbieten die 
zo zoet geuren. 
Spinnenwebben die je gezicht kietelen. 
Ganzen die al oefenvluchten maken en andere vogels die in de verloren akkers naar voedsel zoeken. 
 
Je zou er lyrisch door worden. 
 
Mededelingen 

• Op 6 januari 2013 houdt TC. Axel weer haar jaarlijkse veldrit. Om deze tocht te doen slagen wordt 
de medewerking van de leden gevraagd. In december zal het bestuur een uitnodiging naar de leden 
versturen. Je kan er al vast maar van op hoogte zijn. 

• In de wintermaanden kan er door liefhebbers nog gefietst worden: op woensdag vanuit Terneuzen,        
Lingestraat-Sloelaan om 13.10 uur en verzamelen om 13.30 uur bij de Axelse Sassing. 

         Zaterdags Terneuzen, Lingestraat-Sloelaan om 09.30 uur.                                                                    
 Zondags vanuit Axel, Markt om 09.30 uur. 

• De ‘Sluitingsmosselmaaltijd’ bij Cambrinus was weer geslaagd en Rinus had zijn best heeft gedaan 
om de deelnemers een goede soep en mosselen voor te schotelen. 

• Uit het moddercircuit nog weinig nieuws wordt vernomen. 

• Denkt U aan het inleveren van de toerboekjes en/of kilometers.                                                   
Dat geldt tot 11 november 2012 bij Bram Dieleman of Johan Haak. 
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Plat staan bij vertrek 

is al niet prettig, 

maar tijdens de tocht  

platrijden is het nog 

wat minder. 

Hier zijn Evert en 

Monnie bezig om  

Tanneke te helpen. 

Op de onderste foto 

stond Evert plat.  

Nu was Leo de      

reddende engel. 

Natuurlijk zijn de  

omstanders de beste 

raadgevers met      

talloze aanwijzingen. 

Sommigen vinden het 

wel prettig onderweg 

even te stoppen.  

Even op adem komen 

of een sanitaire        

beweging te maken.                

We kwamen op       

24-10-2012 in    

Kemzeke aan voor de 

koffie. 

Voor hoe lang nog 

daar?  

Ook dat café staat ter 

overname. 

Zo verdwijnen        

langzaam al onze       

vertrouwde koffie-

adressen. 

Opvallend is de      

hoeveelheid aan club-

kleding  en kleuren 

die gedragen wordt. 


