
                                          

Beste Oude-Gloriën vrienden en sympathisanten,   

Het is weer eens tijd om een Nieuwsflash samen te stellen. Gelukkig is de samenleving zich 

aan het herstellen van Corona, zodat wij de geplande activiteiten op een normale manier 

hebben kunnen organiseren. Maar voorzichtigheid blijft toch de boodschap. 

We schrijven half november en wie herinnert zich nog de tijd dat wij, tot in de late namiddag 

in onze pull rustig in onze “logtink” konden werken, of nog wat konden nagenieten van een 

heerlijk herfstzonneke. In alle geval, met mijn 65 lentes herinner ik mij er niets van. Nog niet 

zo lang geleden gingen wij de grafzerken nog kuisen, waar er toen nog eerst een pelleke ijs 

moest verwijderd worden. Maar goed, we kunnen het maar gehad hebben… 

Sinds de laatste Nieuwsflash, die verscheen in september, heeft onze club best wel nog enkele 

leuke evenementen georganiseerd. Zo waren wij voor het eerst te gast bij onze vrienden van 

“d’Antieke Velokes” met de Sluitingsrit, waarbij wij onze vuurdoop ondergingen. Even 

verderop lees je hier meer over. De week nadien sloegen wij onze tenten op in Doorslaardorp 

voor onze Fietsbeurs en ten slotte was onze Halloweenrit dan ook traditiegetrouw onze laatste 

activiteit. En van een voltreffer gesproken! Ook daar waren wij te gast en geven u er een 

verslagske van. Voor de rest van dit jaar vallen onze activiteiten stilaan stil en werkt het 

bestuur al volop aan het nieuwe programma voor 2023. Wat wij eventueel willen organiseren 

is een bus-uitstap naar een bekend oldtimermuseum, gekoppeld aan een lunch en bezoek aan 

de stad. Graag polsen wij hierbij even naar de belangstelling hieromtrent. Wij zetten ons 

nieuwe jaar in met onze Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 28 januari 2023 in de bovenzaal 

van het VTI te Lokeren. Onze voorzitter en het gehele team verwelkomt iedereen wie kan, 

vanaf 19:00h.     Noteer het alvast in jullie agenda! 

Waar ik nog aan denk… Moesten er nog talentvolle(???) leden zijn, die hun gedachten of 

ideeën langs hun pen willen neerschrijven, dan zijn die mensen nog altijd zeer hartelijk 

welkom. Wat ook mogelijk is, is dat er iemand van de leden een artikel of verslag, die zij zelf 

geschreven hebben, doorsturen naar de redactie. Dit wordt dan met de volgende Nieuwsflash 

gepubliceerd.      



Wij denken er ook aan om in  iedere Nieuwsflash een lid met zijn oldtimer in de kijker te zetten. 

Wie het ziet zitten om een reportage te maken over zichzelf, de aankoop , het onderhouden 

en het plezier aan beleven, laat gerust iets weten of stuur een artikel door naar ons gekend 

mailadres : oude.glorien@gmail.com 

Mogen wij ook langs deze weg nog een warme oproep doen om het lidgeld 2023 over te 

maken op ons gekend rekeningnr.  Waar voor onze oprechte dank bij voorbaat! 

                                                                                                                                                                                                                 

Verder wensen wij jullie Zalige Kerstdagen en prettige eindejaarsfeesten! 

 

 



 

 



Lid in de kijker : 

 

Leon De Kegel met zijn Gazelle fiets    

 

VAN NIETS NAAR IETS!!! 

Deelname aan de vorige fietsritten, dan mocht ik telkens een oude fiets gebruiken van 

Jean-Paul en Jackie. Maar nu met de retrofietsbeurs was het uitkijken naar een eigen 

hobbyfiets. Één kreeg wel mijn speciale aandacht, een zwarte Gazelle groot kader met 

de ijzeren remstangen en de voor en achter trommelremmen. De gevraagde prijs van 

een bak Orval!! en een proefrit in de hal waren de doorslag om deze fiets aan te 

schaffen. s ’Anderdaags werd de aangeschafte fiets grondig gepoetst en ingewreven 

met poetsolie, een zeer goed idee en tip van Jackie. Het hedendaagse moderne 

fietszadel en de draaishifter werden verwijderd, voor de rest was hij wel origineel. Maar 

toen kwam er iets te voorschijn wat onze aandacht trok. Het rechter stuureinde was 

voorzien van twee uitsparingen en twee boringen! Na het nodige speurwerk op de 

Gazelle website kwamen we te weten dat hier een unieke/zeldzame Gazelle 

handvatversteller thuis hoorde. Maar helaas, deze ontbrak op onze fiets!! Met het 

kadernummer raakte ook het jaartal 1964 bekend, als ook het juiste fiets/taks plaatje 

werd al gevonden. Nog iets merkwaardig waren de beide letters VW uit de anti-

diefstalcode vermeld op de kader! Ja deze fiets was nu zeker voor mij voorbestemd! 

of niet soms?  De planning was dat we een Sturmey Archer (SA shifter) gingen 

plaatsen. Maar na het afstellen van deze konden we enkel de 1ste en 3de versnelling 

gebruiken, de 2de versnelling trapte loos! Jackie stelde voor om de achternaaf te 

reviseren om te kijken wat er fout zat. Kijk eerst eens op je naaf naar de juiste letters 

waarschijnlijk is het een AB type van SA sprak hij. Na een tijdje schuren op de naaf, 

geen letters te bespeuren maar wel cijfers! Daar klopte iets niet, dan maar raad vragen 

aan de Gazelle specialist Ed. Wat bleek, de achternaaf was van Gazelle en werkte 

enkel perfect met de al vermelde Gazelle handvatversteller (zie tekening)  

 



De schakelverhouding tussen de drie standen is ook totaal anders voor beide shifters. 

De versnellingskabel komt langs de onderste boring in het stuur binnen, en in deze zit 

ook het schakelmechanisme ingebouwd welke bediend wordt door het handvat 

bewegend in de gewenste versnelling. Eén probleem deze speciale handvatversteller 

zit bijna altijd vast, of de nodige onderdelen ontbreken voor deze. Een goed werkend 

exemplaar is ook zeer zeldzaam, moeilijk te vinden en niet goedkoop. Ook moet deze 

zorgvuldig worden afgesteld, en een beetje eerbied moet gehanteerd worden tijdens 

het schakelen. De Gazelle 3 naaf met trommelrem  en de 3de generatie versteller is 

ook maar drie jaar in 50.000 stuks gemaakt. Er zijn er niet veel van over gebleven en 

zeker niet op een Nr. 8, want meestal werden sportmodellen met deze naaf uitgerust. 

Voor alle andere jaargangen is er ook telkens gebruik gemaakt van de SA achternaaf. 

De eenvoudigste en goedkoopste oplossing is dat we nu met de geplaatste SA shifter 

zo weinig mogelijk “snel” doorschakelen tijdens de fietsritten dit om beschadigingen 

aan de “zeldzame” achternaaf te vermijden. Momenteel ben ik best tevreden van mijn 

nieuwe aanwinst en hij bolt ook nog fantastisch, dus lekker chillen en genieten tijdens 

de ritten!!! We gaan nog op speurtocht naar de ontbrekende Gazelle onderdelen en 

een passend zadeltasje om hem nog naar wens te maken.  

       

 

Slotsom: DAT IETS, IS NU IETS WAARDEVOLLER GEWORDEN. Veel leesplezier 

met de info en historie van mijn aangekochte Gazelle No 8 van 1964.                                             

Mvg  Leon (nu eens niet met zijn VW Golf 1 GTI) .P.S. Jackie, dank voor je hulp. 

                    



De redactie reed ook mee met de 

volgende ritten… 

 

* Blauwbuik Toerrit  (Eksaarde, 18 september 2022) 

 
Was de “Covid” pandemie er niet geweest, dan hadden we nu een jubileumjaar. We 

zijn immers in 2002 van start gegaan met dit evenement, ter vervanging van de 

wielerwedstrijd met de kermis. Nooit hadden we gedacht, dat dit zou uitgroeien tot zo 

een mega evenement. Omdat het geen sleur mag worden, gaan we het vanaf volgend 

jaar anders aanpakken. De rit zelf zal vermoedelijk 2 jaarlijks worden, met een thema. 

De andere jaren maken wij er een grote static show van, gepaard met een korte rit. 

Ondertussen gaan er heel wat stemmen op om toch jaarlijks deze rit te organiseren. 

Nu moeten wij wel eerlijk bekennen, als wij het concept blijven behouden en vertrekken 

en aankomen op het Eksaardse Kerkplein, de mogelijkheden in de nabije toekomst 

niet veelvuldig zijn en wederkerig. Om de eenvoudige reden dat de werkzaamheden 

die de oostelijke verbinding maken het niet toelaten om de richting van Sinaai/Sint-

Niklaas te rijden. Dit is wel een grote handicap om de rit of te laten vertrekken, of te 

laten aankomen. Binnen het bestuur zullen wij bekijken wat de mogelijkheden zijn. 

Wordt alvast vervolgt. Bij deze rit hadden wij ook een primeur. Namelijk een dubbele 

inschrijftafel, bevolkt door 4 lieftallige, enthousiaste vrouwelijke medewerksters. Dit 

werkte heel soepel en snel. We hebben dan toch geleerd uit voorgaande foutjes.  

Zoals we reeds een patent hebben op de (goeie) 

weersomstandigheden, gingen wij van start op het 

Eksaardse Kerkplein, waar wij ongeveer een 200-tal 

rijdende projectielen van alle aard mochten aanschouwen. 

Ditmaal reden wij richting Moerbeke. Wij reden dan in de 

richting van Stekene en passeerden Kemzeke en Sinaai. 

Om aan onze tussenstop aan te komen in Waasmunster. Wij werden er verwelkomt 

op de “Vestjes Kermis” aan de Neerstraat in Waasmunster. Bij garage De Rijbel 

hielden wij onze tussenstop en daar was er ook nog een mogelijkheid om van een 

lekkere pannenkoek te kunnen genieten. Wat we natuurlijk ook deden. De terugweg 

verliep over Hamme St-Anna, Zele naar Lokeren. Om finaal terug te eindigen op het 

Eksaardse Kerkplein. Eens aangekomen nuttigden we nog ons pakske friet met een 

lekkere saté van bij onze sponsor De Frietmobiel. 



 

Tot groot jolijt van vele aanwezigen, riskeerden toch enkele bestuursleden en leden 

om een ritje te doen op de autoscooter. Met alle gevolgen van dien, alhoewel het 

allemaal nog mee viel. Wat was dat jaaaaren geleden… 

Zo mochten we nog eens botsen en… we reden elektrisch! 

Iedereen vertrok daarna huiswaarts met een zeer tevreden gevoel! 

 

 

 

* Sluitingsrit d’Antieke Velokes – Schorpioen Kalken 

 

 
Het was op dienen dag dat uw redacteur en zijn  echtgenote 

hun vuurdoop kregen bij d’Antieke Velokes. 

Niettegenstaande wij er al van in het begin bij waren, bij de 

heroprichting van de 

club, was de tijd nu 

pas rijp om aan te 

sluiten bij Henri en zijn bende.  Bij wijze van proef, 

mochten wij elk een antiek veloke gebruiken van onze 

voorzitter. Het thema dit jaar was “bakkers en 

beenhouwers”. De bedoeling is dan ook dat de 

deelnemers er zo uitzien alsof ze echte bakkers en 



beenhouwers waren. ’t Was even 

wennen, maar al gauw voelden wij ons 

toch op het gemak. Temeer ook van onze 

niet alledaagse outfit. Ik herinner mij dat 

mijn vrouw zei dat ze niet achteruit kon 

trappen. Welnee het was nen velo mee 

nen torpedo. Nadat het eerste vocht naar 

binnen gelopen was, konden wij 

vertrekken. Toch anders rijden dan bij de 

auto’s. Hier mogen/moeten wij in groep 

rijden. Terwijl bij de auto’s individueel 

gereden wordt.  Braaf en stipt zoals we met z’n allen zijn, volgden wij onze leider, Henri. We 

vertrokken langs de grote baan (weliswaar op het fietspad), maar al gauw draaiden wij de 

smallere banen in. Hier en daar kwamen we ook kasseien tegen. Na enkele kilometers hielden 

wij voor een eerste keer halt. Een niet afgesproken surprise voor Henri. We kregen een 

jeneverke of iets anders aangeboden. Ietwat verder was er een motortreffen aan de gang. Van 

verre konden wij de moto’s door de modder zien crossen. Dat is natuurlijk het voordeel van 

tussen de velden te rijden. Nu reden wij richting tussenstop.  

 Aan de “Berre Linde” (komende van Berlinde kapel) hielden wij halt voor de tussenstop. Recht 

er tegen over konden wij gauw een schietgebedje doen in het  kapelleke van “H.Maria bid 

voor ons”. De avond viel en het werd stilaan donker. Tijd om het tweede deel aan te vatten 

en richting eindstop te fietsen. “Café de Schorpioen” is al langer de bakermat van d’Antieke 

Velokes. Daar zijn ook veel mogelijkheden. Vandaar dat Henri dit een geschikte locatie vindt 

voor er te eindigen en te genieten van een lekkere 

stuute mee huufflakke, of voor de liefhebbers met 

kaas, gehakt of hesp. Van een voltreffer gesproken. 

We kaarten nog enige tijd verder na en vonden dat 

wij een fantastische dooprit hadden meegemaakt. 

Zeker voor herhaling vatbaar! 

Nu nog uitkijken naar een rijwaardig fietske 

  

 



 * Halloweenrit (Boekhoute 29 oktober 2022) 

 
Wat waren de weergoden toch weer eens goedgezind die dag! ’t Was zowaar een lentedag 

i.p.v. een herfstdag. Ging de temperatuur niet richting 20°C? Zelf had ik voor deze gelegenheid 

een andere co-piloot bij dan normaal. Op het parcours zouden wij bijna allemaal smalle en 

veelal onverlichte wegen tegenkomen, wat uiteraard het nog wat griezelig deed worden.

  

Café “’t Spoor” aan de Schare in Boekhoute is een fantastisch themacafé, waar er rond 

verschillende perioden, de totale omgeving omgetoverd wordt in het thema van de tijd. Dus 

nu met Halloween was het volledige etablissement volledig versierd met Halloween-spullen. 

Het leuke eraan is dat er verschillende items te koop aangeboden worden. ‘k Heb er vlug een 

werkende verpleegster met de spuit in de hand, aan de haak geslagen. 

 



Even na dat onze voorzitter zijne “toeter” had boven gehaald om het startschot te laten 

weerklinken, konden wij vertrekken. Hierbij passeerden wij wel toevallig Halloweenachtige 

straatnamen. We passeerden zo de Kruisstraat, de Maagd van Gent, Het Muizenhol, de 

Langendijk…tot in Bentille. Van daaruit trokken we richting Bassevelde. Langs de parallelweg 

Hazelarenhoek reden wij naar Oosteeklo. Na ongeveer een 40 Km rijden, bereikten wij onze 

tussenstop. Dit op de parking van Garage Hermans aan de Tervenen 99A in Ertvelde. Jammer 

dat de zaakvoerder niet aanwezig kon zijn, maar wij konden wel enige prachtige bolides 

bewonderen die tentoon gesteld stonden in de showroom. Dat de speciale Halloweensoep 

zeer in de smaak viel, merkten wij bij de laatste bestelling zeker op. Want op was op… 

 

 

Van daaruit vertrokken wij dan voor het tweede deel van deze rit. We reden een korter 

tweede gedeelte naar de eindstop. Voor deze gelegenheid werd er gekozen voor een andere 

zaak dan de beginstop. We doorkruisten Sleidinge en Ertvelde om te eindigen aan de 

Stoepestraat 50 in Ertvelde. Daar bevond onze eindstop voor dit evenement : Café “The 

Maple”. Een zeer geschikte locatie met de patron die in aangepaste outfit ons voorzag van 

onze laatste consumptie(s). 



Zelf kaartte ik na met mensen die de eerste keer een rit meereden van onze club. Het zal je 

waarschijnlijk niet verwonderen dat deze mensen zich zeer positief uitlieten over deze 

activiteit. Wat ons, als organisatie, meer dan deugd deed. Anderzijds ben ik er van overtuigd 

dat de meeste deelnemers zich kostelijk geamuseerd hadden en zich ook ten volle gesmeten 

hebben om er zo Halloween mogelijk voor de dag te komen. Dit zowel qua kledij als qua 

wagendecoraties… 

 

 

Volgende Nieuwsflash verschijnt in Maart 2023. 

Tot dan en hou het gezond!!! 

 

 

 



 

Met dank aan onze sponsors 

   

  
 

 

De overige sponsors, vind je op onze website 

 
 AD Style - promotiedrukwerk, werk- en sportkledij - Berlare 

 Café ' Kapelleken - Doorslaar 

 De Frietmobiel - voor feesten, recepties,... - Kalken 

 Aanhangwagens Auman - Lokeren 

 Van Peteghem bouwmaterialen - Lokeren 

 Schilderwerken Zenner – Zelzate 

 Transaxle garage – Erpe-Mere 

 EBR Fotografie - reportages, grafische vormgeving - Eksaarde 

 Lokerse Autoservice - uitlaten, trekhaken,... - Lokeren 

 Tractoren De Sutter-Baeyens - Kalken 

 Café 't Peirk - Sinaai 

 Notenbaert - auto onderdelen - Sint-Niklaas 

 Stekense Bandencentrale 

 Castle Cars - aan- en verkoop, onderhoud klassiekers - Hamme 

 Fietsen Van Mele - Waasmunster 

 Garage Barnes - onderhoud, depanage, alle merken - Hamme 

 Café Feestzaal De Zaal - Lokeren 


