Nr.9. september 2019.

Een torpedo voor $ 295, maar volgens de kleine lettertjes
nog $ 85 extra voor een startmotor en afneembare wielen!

Editoriaal.
We naderen stilaan het einde van het rittenseizoen. Het is trouwens ‘s avonds al vroeg donker, ondanks de zonnige dagen die
we hopelijk nog krijgen.
We kunnen terugkijken op alweer een mooi seizoen, en mede
door het warme weer dat we hadden in de afgelopen zomer,
hebben we zeker geen reden tot klagen.
Intussen denken we al aan het programma voor volgend jaar,
maar dit is natuurlijk nog toekomstmuziek, en laten we eerst nog
even ons programma voor dit jaar afwerken. En dat doen we
vooreerst op 29 september met onze Herfstrit, een vernieuwde
rondrit in een uniek parcours met vanzelfsprekend de aandacht
voor verzorgde maaltijden! En als het mooie weer nog even blijft
duren, dan kunnen we in schoonheid eindigen.
Wie daarna niet kan stilzitten, heeft nog de talrijke beurzen, want
van nu af aan zal er wel elke zondag iets te beleven vallen.
U kunt hier intussen het verslag van de vorige uitstappen lezen,
verlucht met de mooiste foto’s. Zo zie je maar, er is nog voor elk
wat wils.
Dus, in de hoop dat ook u ergens deelachtig in zult zijn, wens ik
u opnieuw
veel leesgenot!

Eric Vandamme.

2

Agenda.
Zon.
Zon.
Zon.
Zon.

8 sept.:
8 sept.:
22 sept.:
29 sept.:

Monumentendagrit
Nieuwpoortrit
Verrassings busrit
Herfstrit

TOC
WHP
WHP
BOV

Inhoudstafel.
2. Editoriaal.
3. Agenda – Inhoudstafel.
4. Retro - Blankenberge.
5. “
“
6. “
“
7. “
“
8. BOV– Herfstrit.
9. “
“
10. De Zomerrit.
11. “
“
12. “
“
13. “
“
14. “
“
15. “
“
16. Ford-T.
Inlichtingen:
Soc.zetel BOV
p/a Eric Vandamme
Joseph Wautersstraat 62
8200 Brugge
0495/26 69 17
bov@live.be

Clubuitstap:
Zondag 29 september
BOV-Herfstrit
Start: De Zonnebloem
St-Godelievestraat 50
8020 Moerbrugge - Oostkamp
Tel. op 29/9: 0495/26 69 17
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Retro - Blankenberge.
Ook dit jaar gingen we in op de uitnodiging voor de Retro-rit in
Blankenberge.
Onder een twijfelachtig zonnetje kwamen we toe voor het ontbijt
op de Pier, maar gelukkig was er niet te veel wind, en hielden
we het op een paar druppels na toch de ganse dag droog.
Met frisse moed vertrokken we voor een rondrit door Blankenberge, om daarna door erg landelijke wegen onze tocht verder te
zetten naar de Moerbeiboom, waar we onze traditionele Brueghel maaltijd kregen.
En dan ging het langs nog nooit bereden wegen en paadjes, onder de bomen en tussen de bloemen, en zo kwamen we in Brugge toe, waar we meteen een vervolg breiden aan de rondrit van
de Breydelrit, door nog onbereden delen van de mooie binnenstad aan te doen.
Aan de Coupure toegekomen, werden we vergast op koffie met
taart aan het standbeeld van Marieke, de vriendin van Jacques
Brel. Het was er goed zitten op het zonnige terras, met zijn hoge
bomen en naast de Coupure, waar heel wat luxueuze jachten
aangemeerd lagen.
Maar omdat we nog wat kilometers voor de boeg hadden, moesten we weldra verder rijden, om nog een mooie toer door onbekend Brugge te doen, en verder het polderlandschap te doorkruisen richting Askoy, waar we de vorderingen aan de restauratie
van het zeilschip konden bekijken.
En daarna ging het naar Zwankendamme, waar we de hoge
brug over de sporenbundel overstaken, wat een spectaculair
zicht was voor wie er het eerst kwam!
En dan ging het langzaam maar zeker naar Blankenberge toe,
waar we weer de ganse Zeedijk afreden, om te parkeren aan het
casino, want verder kon men niet omdat er ’s avonds televisieopnamen voor Radio 2 gepland waren.
We konden meteen rustig aanschuiven aan het bijzonder verzorgde barbecue bij clublid Carlo in de King Beach, waar het ook
goed zitten was op het zonnige terras, zodat de laatsten op een
gevorderd uur huiswaarts reden.
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0495/26 69 17

bov@live.be
telefoon op 29/9:
0495/26 69 17.

Inschrijven kan van 23 tot 26 september:

De deelname is gratis.
De kosten voor eten en drinken bedragen €45,
ter plaatse te vereffenen.

14h00: Start van de namiddagrit.
15h30: Drinkstop in een landelijk kader.
17h30: Aankomst in “De Zonnebloem” voor het avondmaal.

9h00: Samenkomst: “De Zonnebloem”, St- Godelievestraat 50,
8020 Moerbrugge - Oostkamp
Ontbijt tot 9h45.
10h00: Start van het eerste gedeelte.
11h00: Aperitiefstop.
12h00: Onze 3-gangen menu.

Programma:

We nodigen u uit tot onze Herfstrit door de landelijke
streken van West-Vlaanderen.

BOV-herfstrit

Zondag 29 september 2019

De Zomerrit.
Genietend van die uitzonderlijke zomerse dagen die we de laatste tijd te verwerken kregen, reden we op 1 september de Zomerrit. Doch we hadden geluk: we kregen een ideaal weer, net
niet te warm en af en toe een deugddoende zonnestraal.
Vanuit de abdij ging het langs alweer onbekende landelijke wegen naar het zuiden, en we hielden een drinkstop op een terrasje, waar we verwelkomd werden door enkele regendruppels,
maar te weinig om nat te kunnen worden.
En dan ging het naar Pittem, waar we in de Beaumonde konden
genieten van het specialiteit van het huis, nl. varkenswangetjes
in een dikke saus met groentjes en kroketten. En een specialiteit
was het inderdaad wel, want ieder was vol lof over het heerlijke
menu.
In de namiddag deden we nog een flinke toer tussen de hoge
mais, om tijdig toe te komen bij Serrelly’s, waar we op het zonnige terras onze traditionele dame blanche voorgeschoteld kregen. We hadden voor de grote dame blanche gekozen, en groot
was die ook, een gans soepbord vol! Het was dan ook een hele
opgave om na het zware middagmaal dit dessert te verwerken.
Er was nog een lange weg terug te keren, en we maakten een
toer dwars door Tielt, met eerst zijn zeer steile Poelberg, en dan
zijn nog verrassend steile straten midden in de stad, iets wat wij
in Brugge niet gewoon zijn. Langs de Markt en de boog over de
Lakenmarkt draaiden we naar de Ringlaan, waar we in korte tijd
over raakten.
En dan ging het in vlotte vaart over Egem en Wingene naar
Oostkamp, met de eindeloze Waterstraat tussen de bomen, een
prachtig zicht met de zon die door de bladeren scheen.
Langs de E40 zagen we nog de weekendtoeristen veel langzamer dan wij naar Brussel aanschuiven in een eindeloze file,
doch wijzelf raakten vlot in Sint-Andries. Alhoewel, het laatste
eindje in de Rolleweg was één eind aan sluipverkeer!
Terug in de Abdij kregen we als afsluiter nog een reuzenbord
met allerlei lekkers voorgeschoteld, veel groter dan dat de grootste eter kon opkrijgen!
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