Beste fietsvriend,
Wat is jouw sportieve doel voor volgend jaar? Het winterweer is nu echt begonnen en wat is er dan
mooier om alvast uit te kijken naar het komende seizoen?! Kerst is in zicht en de kalkoen zit nog net
niet in de oven, maar de voorbereidingen voor het Be Du Luxe Clubweekend zijn al enige tijd in volle
gang!
Wordt dit jouw sportieve hoogtepunt voor volgend jaar? Wij doen er in ieder geval alles aan om er
een onvergetelijk weekend van te maken!
Drie dagen, drie landen! Je hoort het goed, in drie dagen doen wij drie landen aan! Dag één brengt
ons door Duitsland (Eifel), de koninginnenrit op dag twee loopt door het schitterende Luxemburg
(Klein Zwitserland), de laatste dag een volwaardige afsluiter door België (Ardennen).
Iedere dag worden drie schitterende routes voorzien met het nodige klimwerk. Ook voorzien we een
mooie route, over en langs de schitterende “Vennbahn” voor diegenen die het een dagje rustig aan
willen doen. Er is dus geen enkele reden om thuis te blijven
De uitvalsbasis wordt het “oer Duitse” en dus über gezellige “Haus Hubertus” in Winterspelt.
Buiten onze twee topverzorgers van vorig jaar worden we dit jaar nog eens extra gesoigneerd door
de alom geprezen Ad en Ad! In totaal vier verzorgers!
Vorig jaar zijn we op de fiets vertrokken, dit jaar doen we het anders en reizen we op zaterdag 29 juni
per auto af naar Winterspelt. Zo starten alle drie de dagen direct vanuit een schitterende omgeving!
We proberen het vervoer van de fietsen zoveel mogelijk te voorzien zodat we verder d.m.v.
carpooling de kosten voor iedereen laag kunnen houden!
Er zijn al veel aanmeldingen maar het hotel is nog niet helemaal vol. Hoe leuk zou het zijn om het
gehele hotel vol te krijgen met clubgenoten Wees er wel snel bij want “op is op” en “vol is vol”!
Door goed te onderhandelen met het hotel en de lunchlocaties zullen de kosten niet de eerder
vermelde €250,- bedragen maar hebben we deze kunnen verlagen naar €225,-!
Al de volledige €250,- overgemaakt? Dan krijg je uiteraard €25,- terug

Lijkt het jou ook leuk om het gehele hotel te bezetten met leden van WV Tourmalet? Wil je een
onvergetelijk fietsavontuur beleven? Wil je naar een fantastisch sportieve prestatie toeleven? Of ga
je mee voor het Duitse bier en de geweldige sfeer?! Geef je dan vóór 31 december op bij Ad van
Hellemond: E a.hellemond@planet.nl
Bij aanmelding vragen wij je alvast om een aanbetaling te doen van €125,- aan WV Tourmalet,
NL39RABO0103821945 o.v.v. Be Du Luxe.
Het resterende bedrag van €100,- moet pas vóór 31 mei 2019 zijn betaald aan de vereniging.
Het “Be Du Luxe Clubweekend” vindt plaats op zaterdag 29 juni, zondag 30 juni en maandag 1 juli.
Voor eventuele vragen kunnen je terecht bij:
Ad van Hellemond: T +31639615612 E a.hellemond@planet.nl
Martijn Kennis: T +31648335491 E ohcwalcheren@live.nl
Chris Versluis: T +31650670447 E versluistegelwerken@xs4all.nl
Serge Bakker: T +31629067196 E sergebakker@telenet.be
Of schiet ons aan bij één van de komende clubritten
Wij hebben er zin in en hopen op jouw deelname!
Met sportieve groet,
Chris, Ad, Martijn en Serge

