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Dag van den Dijk 2022
Beste leden,
Op zaterdag 25 juni is er den Dag van den Dijk. Een dag waarop ieder lid kan meerijden met
een daguitstap en ’s avonds genieten van een heerlijke BBQ. Het is uiteraard mogelijk om
enkel de rit te rijden of enkel de BBQ mee te doen. Het zou uiteraard leuk zijn indien je aan
beide wil deelnemen.

Ritten
Deze keer rijden we in drie verschillende groepen zodat we voor ieders niveau iets moois
hebben.

Geraardsbergen
Vertrek
8u30

Kilometers
155

Wegkapitein
Eric van Echelpoel

Tempo
Groep A-B

Groep 1 rijdt naar Geraardsbergen. Een aangenaam parcours tot aan de voet van de Muur.
Na deze beklommen te hebben eten we net zoals in 2020 in restaurant ’t Hemelrijck.
Nadien volgt de Bosberg en via Denderwindeke keren we huiswaarts.

4

Dag van den Dijk 2022

Koloniën Wortel en Merksplas
Vertrek
9u00

Kilometers
125

Wegkapitein
Stijn Andries

Tempo
Groep C

Groep 2 rijdt naar de koloniën van Wortel en Merksplas. Deze koloniën zijn in de 19e eeuw
gesticht om landlopers te huisvesten. Oorspronkelijk waren er 7 koloniën verspreid over
Nederland en Vlaanderen. De Belgische zijn respectievelijk Kolonie 5 en 7. De koloniën
bestaan uit zeer lange, rechte dreven die aangelegd zijn met duizenden klinkers. Deze zijn
destijds door de landlopers aangelegd en zijn tegenwoordig beschermd. De gebouwen zijn
heringericht tot de gevangenissen van Wortel en Merksplas.
Het middageten nemen we in Colonie 7. De keuze van de maaltijd moeten we 2 dagen op
voorhand meedelen. Dit kan je tijdens het inschrijven op de website.
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Kasterlee
Vertrek
8u30

Kilometers
100

Wegkapitein
José van Bree

Tempo
Groep D

Groep 3 rijdt de gekende route naar Kasterlee. Een mooie rit door de kempen.

!

Voor alle ritten bedraagt het inleggeld 15€. Hierin
zit de maaltijd op de bestemming plus 2 drankjes,
alsook 2 drankjes na de rit in den Artiest.

!

BBQ
’s Avonds doen we een BBQ in de
gekende all-in formule. Afspraak om
19u aan de zaal van de Goeden
Herder. Voor de BBQ, drank
inbegrepen, betaal je 30€ per
persoon. Partners en/of familie zijn
welkom.

Inschrijven
Inschrijven voor de ritten en de BBQ kan je op onze website op de pagina ‘Inschrijven Dag
van den Dijk’. Dit vind je terug in hetzelfde menu als de inschrijvingen voor een rit.
Gelieve in te schrijven voor woensdag 22 juni. Het geld voor de BBQ dien je op voorhand
naar ons rekeningnummer over te schrijven. Het inleggeld voor de rit geef je op
zaterdagmorgen aan Frans.
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Sponsors

Slagerij ‘t Hoekske
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SUN-ROLL INT. bvba
Rolluiken - zonwering
automatisatie - poorten
ramen - deuren
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