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1- Woordje vanuit het secretariaat :  

Beste leden, sponsors, sympathisanten, 

De Corona-perikelen en -beperkingen zijn nu toch al een tijdje achter de rug en komt/is 

iedereen zowat weer in zijn normale doen en laten. Ondertussen hebben we dit jaar 

reeds een aantal mooie evenementen gehad, tot grote tevredenheid van de 

deelnemers. En er staan zeker nog een aantal schitterende en verrassende ritten te 

wachten op kalender. Uiteraard wanneer we zien dat een evenement probleemloos 

verloopt zijn we als bestuur ook altijd “blij en voldaan”.  

Waar ik eigenlijk toe wil komen in dit voorwoord. Het maken en opstellen van een 

nieuwsbrief is eigenlijk, voor mij, geen “makkelijke” opdracht. Dit vraagt wel wat 

literaire inspiratie en inzicht in lay-out. Niettegenstaande dit zijn we er meestal (altijd 

!) toch wel in geslaagd om steeds een interessante en mooie nieuwsbrief te brengen 

voor onze leden, alleen niet op regelmatige basis. Maar door het steeds groter worden 

van onze club met een gestaag stijgend aantal leden zijn we vrij dringend op zoek naar 

een “redacteur – grafisch vormgever” om ons team te versterken. Uiteraard wie alleen 



eens zin heeft om eens een leuk verslag van één of ander evenement of rit te schrijven 

mag dit steeds aan onze voorzitter bezorgen.  

En tot slot, zou ik tevens ook een warme oproep willen doen aan iedereen die daar zin 

in heeft eens een rit uit te tekenen. Dit lijkt velen van jullie af te schrikken daar dit toch 

wel wat werk en inspiratie vraagt. Ook ik heb dit moeten leren en durven om eraan te 

beginnen. Uiteindelijk ben ik nu op een punt gekomen dat ik zelfs voor een rit van 200 

km geen problemen meer maak. Uiteraard kan iedereen die zich geroepen voelt 

rekenen op de hulp en expertise van het bestuur en van onze “kasseikes” die er steeds 

voor zorgen dat we een foutloos roadbook kunnen presenteren. Dus schuif jullie vrees 

opzij….. 

Zoals steeds, hou het veilig en blijf gezond….. 

                                                                                                    By Johan Govaert, secretaris Oude Gloriën   

 

 

 

 

 

2- Tour d’Amour 13 februari  

 

 

Bij een genietbaar lentezonneke verwelkomden wij de ingeschreven deelnemers in de 

kantine van KFC Wintam-Eikevliet. Johan en Luc stonden voor de eerste keer in voor 

de organisatie. Niet minder dan 149 deelnemers en 75 bolides kwamen aan de start 

van het nieuwe seizoen. Na een periode van regen, hadden wij prachtig weer om er 

terug een geslaagde editie van te maken. Na het nuttigen van een lekker tasje koffie 

met een koffiekoek er bij, konden wij van start gaan.  



Langs landelijke wegen reden wij Wintam buiten, over 

Hingene naar Buitenland. Een gehucht van Bornem dat zeer 

gekend is door een groot aantal wandelaars. Eens over de 

Scheldebrug in Temse, reden wij langs binnenwegen richting 

Steendorp. In Steendorp passeerden wij de oude scheepswerf 

aan de Schelde om zo onze weg te vervolgen richting Bazel. 

Verschillende deelnemers profiteerden om een foto te nemen 

in de omgeving van  kasteel Wissekerke.  

Eens dat we Bazel buitenreden, hadden onze 

organisatoren gekozen voor extreme binnenwegen. 

Dit was nog eens gezellig rondtoeren se. Via Haasdonk 

kwamen wij aan de rand van Sint-Niklaas. Tijd voor een 

soepstopje, zou je denken? Helaas zijn er in deze 

streek weinig mogelijkheden om even halt te houden. 

Alhoewel dat wij dicht bij het recreatiepark “De Ster” 

vertoefden. Een oplossing werd gevonden op de parking van ons clublid De Ridder 

Classics in Beveren. Helaas was de eigenaar die periode op vakantie en kon hij ons niet 

binnen in de zaak ontvangen. Zoals steeds bood ons polyvalent bestuur alweer een 

oplossing. Een goeie tas soep met een lekker stuk brood werd ons aangeboden door 

Nadine en haar gevolg. Waarvoor dank! 

Eens de soep verordend te hebben, waren wij klaar 

om een tweede deel te rijden. Johan had via Rally 

Navigator de kleinste en smalste baantjes ontdekt 

tussen Beveren en Vrasene, om uiteindelijk terug in 

Beveren te belanden. Een schril contrast met de 

naastliggende expresweg of E34. Onze 

eindbestemming was het Freethielstadium van 

Waasland-Beveren. Boven, in het thema café stonden 

de tafels netjes gedekt per 6 personen, volgens het 

Coronaprotocol. Bij ontvangst trakteerde het bestuur de aanwezigen nog op een 

aperitiefje. Bij het verlaten van de activiteit, was er toch eentje met een mechanische 

panne. Ook dit werd in een mum van tijd verholpen. Toch terug tijd om onze bolides 

regelmatig eens van stal te halen, toch? Wij hoorden dan ook veel lovende 

commentaren… 

By Josky Vermie 



 

         

3- Fietswijding Lokeren 12 maart  

 

Na 1 jaar annulatie door Corona was er dit 

jaar weer een fietswijding in Lokeren. Dus 

aanwezig met mijn Gazelle fiets en de 

9km om richting Lokeren te rijden was 

geen probleem. Samenkomst was er op 

parking van de sporthal om daar onze 

fietsen klaar te zetten en eventueel de 

fietsbanden nog eens extra op te 

pompen. Na een plaats op de Marktplein 

werden onze fietsen door de Deken en 

onze onderpastoor van de club (JP) extra goed 

gezegend en waren we zogezegd 1 jaar veilig voor 

lekke banden. Maar na enkele honderden meters 

fietsen waren er al 2 pechslachtoffers met een lekke 

band, misschien waren deze nu iets te goed 

gezegend! Er was een fietsrit van 14km 

uitgestippeld bijna geheel in het centrum. Na 7km 

fietsen was er een tussenstop in 

café Balans te Lokeren en hier 

was een lekker frisse pint op het 

terras zeer welkom. Na deze 

werden de resterende 7km 

onder leiding van JP vlot gereden 

tot het einde van de rit. Dit met 

aankomst terug op de parking. 

Enig minpuntje was dat de groep 

hier niet compleet aankwam!!! 



Na enkele minuten wachten op de rest werd er dan maar afscheid genomen en werd 

de terugrit naar Zele aangevat gezien er al wat donkere wolken kwamen opzetten.                                                                                                                                 

       By Leon De Kegel, medewerker Oude Gloriën 

 

 4- Dauwfietstocht 20 maart  

 

 

        

  Ik wou graag aan deze rit deelnemen en zo was op de vorige vergadering de vraag 

gesteld wie eventueel mijn Gazelle fiets wou komen ophalen. Voor Jean-Paul was dat 

geen probleem, dus dank u wel JP voor de 

moeite. Samenkomst van de rit was er om 8uur 

in café Rozenhof te Wachtebeke.  We moesten er 

sterk opstaan voor deze rit, dus werden we goed 

bediend op gebakken spek met eieren en 

boterhammen wat zeker smaakte. Om 9.30uur 

bij aanvang van de rit was het koud en begon het 

ook nog lichtjes te sneeuwen. Met de ganse 

groep richting het provinciaal domein 

Puyenbroek. Hierin werd een groot deel van het 

domein gefietst. Bij mij was hier het stille 

wandel/fiets gebied totaal onbekend, dus zeker 

een aanrader om nog eens te bezoeken. De 

eerste tussenstop was er in  T’Ou Huys in 

Eksaarde. Hier werd er een koffie besteld als 

opwarmertje, en terwijl kwamen de vele babbels 

en verhalen weer boven. Na enkele kilometers 

verder fietsen was er een tweede stop op een boerderij voorzien en hier werden we 

getrakteerd op een zeer lekker soepje met brood. Dat deze smaakte liet zich bij mij 

merken omdat ik nogmaals zo een soepje lustte Lekke, lekker. Het laatste deel van 



deze rit was terug richting start van de rit café Rozenhof. Na een drankje werd hier 

van de leuke bende afscheid genomen. Terugkijkend, voor mij een zeer geslaagde rit, 

dus voor de organisatie en alle helpende handen een dikke dank u wel.     

         By Leon De Kegel, medewerker Oude Gloriën 

 

 

5- Late Nieuwjaarsreceptie 1 april 
 

Door beestje C was de nieuwjaarsreceptie nu uitgesteld naar een latere datum. Toen 

alles terug wat in de plooi viel, werd 1/4 als datum geprikt alsook op een ander locatie 

nu in feestzaal de Kring te Moerbeke, omdat de schoolrefter Lokeren niet beschikbaar 

was. Op een korte vergadering werd de taakverdeling en de menu besproken. Daags 

voor de receptie was het dan zover, samenkomst op donderdagavond om de zaal al 

klaar te zetten en de frigo’s al op te vullen met het nodige vocht. Vrijdagnamiddag 

weer paraat om de bereiding van de fijne vleeswaren, ik zag ook “beertjes” koeken en 

broodjes smeren en ook het gezonde fruit werd ook ambachtelijk versierd. Nadat alles 

klaar was,  

                                                

werden de magen getraceerd een lekker puntzak friet met een keuze aan vlees, wat 

zeker smaakte. En na het babbeluurtje was het dan zover. Om 19.45uur stond iedereen 

paraat om zich klaar te houden om de leden goed te ontvangen. Bij binnenkomt kreeg 

ieder een vriendelijk woord plus 4 drankjetons aangeboden. Ietsje verder was er de 

inschrijving en kreeg men zijn lidkaart. Aansluitend kon men drankbonnen aankopen 

indien de jetons niet voldoende waren. Niet te vergeten bij de 2 vriendelijke dames 

ontving ieder lid gratis een aangeboden club polo in de kleur groen. Toen ieder 

voorzien was van het nodige, was het een stormloop op toog 7 om zich het nodige 

heilige vocht aan te schaffen! De oorspronkelijk planning werd al gauw gewijzigd om 

dat alles in grote frisdankflessen werd aangeboden en ook alles moest uitgeschonken 



worden in het juiste glas. Ook was het een ruche op Cava, Pils, Westmalle en Kriek wat 

de vorige jaren niet het geval was! Dus alle hens aan dek! En zo werden de mouwen 

opgestroopt om de nodige glazen te kunnen spoelen om ieder de gewenste drank in 

het juiste glas te kunnen leveren. Tussentijds werd ieder getrakteerd op lekkere 

hapjes, dat deze in de smaak vielen liet zich merken, en meermaals viel het woord: 

lekker, heel lekker…. Ook kwamen 2 bekende sprekers hun nieuwjaarwensen naar 

voor brengen. De verder avond verliep vlot tot in de late uurtjes. Wanneer ieder bijna 

zich huiswaarts begaf begon nog het opruimen van alles. En zo werd de feestzaal terug 

in zijn oorspronkelijke staat terug gebracht. Na dit alles werd er afscheid genomen en 

zo bereikten we rond 2.30uur onze thuisbasis. Terugkijkend een zeer gelaagde en 

tevens vermoeide dag. Ik denk ZEKER dat iedere aanwezige wel volop genoten heeft.  

De pintenspoeler van dienst!!! 

By Leon De Kegel, medewerker Oude Gloriën 

 

 

Wij zoeken een 

Redacteur   

grafisch vormgever 
 

Om onze nieuwsbrief en roadbooks te helpen 

samentellen en op te fleuren. 

Heb je wat vrije tijd en speel je graag 

met lettertjes en foto’s? 

Geef ons dan een seintje. 

We voegen je graag toe aan ons tof 

“OG”-team. 

Tot binnenkort!  



 



6- België en de “lage emissiezones” (LEZ)  

Over het nut van de lage-emissiezones in Belgische steden valt te discussiëren, maar 

duur zijn ze in ieder geval. België blijkt zelfs wereldkampioen op dat vlak, want nergens 

ter wereld krijgen overtreders zo hoge boetes. 

Steeds meer steden vinden het nodig om automobilisten beperkingen op te leggen en 

alleen nog ‘milieuvriendelijke’ auto’s toe te laten in specifieke zones. Wanneer je 

daarvan niet op de hoogte bent – begrijpelijk, want zo’n regeling verschilt naargelang 

het land en zelfs de stad – en toch binnenrijdt, kan dat een dure grap worden. Hoe 

duur? Dat wilde verzekeringsplatform Confused.com weleens weten. Het maakte een 

overzichtje van de boetes in lage-emissiezones (LEZ). 

 

Goud, zilver én brons voor België 

Eerste vaststelling: de verschillen tussen de steden zijn groot. Wat ook meteen opvalt, 

is dat België disproportioneel duur is. Met een boete van 350 euro is Brussel de 

allerduurste stad. Voor buitenlanders die zich niet registreerden, is dat 150 euro. De 

tweede plaats wordt gedeeld door … Antwerpen en Gent, telkens met 150 euro. Al kan 

ook hier de prijs oplopen, want die 150 euro geldt alleen voor de eerste overtreding. 

De tweede keer (binnen het jaar) is het 250 euro en vanaf dan betaal je telkens 350 

euro. Na de drie Belgische steden volgen in het lijstje Amsterdam, Den Haag, Utrecht, 

Arnhem en Barcelona met 100 euro. In Londen krijg je een bekeuring van 96 euro. 

 

De Belgische tarieven zijn dus torenhoog, maar je kunt er wel nog aan ontsnappen door 

ten laatste een dag nadat je de LEZ binnenreed een dagpas te kopen. Dat kan maximaal 

acht keer per jaar en dan kom je ervan af met 35 euro. In Brussel is er ook een limiet 

van één boete per kwartaal. In Gent en Antwerpen is dat één boete per dag. 

 

Hier valt het mee 



Veel buitenlandse steden tonen zich billijker tegenover automobilisten die de LEZ-

regels overtreden. Zo krijg je in Franse steden als Parijs, Straatsburg, Rijsel en Reims 

een bekeuring van 68 euro. In Rome is dat 70 euro. In Noorwegen betaal je in Bergen, 

Oslo en Kristiansand ‘maar’ 29 euro. In het Chinese Peking is de boete het goedkoopst 

(14 euro), maar die stad ligt uiteraard niet bij de deur. Wil je graag een overzichtje van 

alle Europese LEZ-regelingen, dan kan dit kaartje een handig hulpmiddel zijn. Het werd 

ontwikkeld met de steun van de Europese Commissie, al had Europa zijn middelen 

wellicht beter besteed aan één uniform, grensoverschrijdend systeem voor alle lage-

emissiezones dat duidelijk is voor alle burgers. Dan waren al die boetes wellicht ook 

niet nodig. 

 

7- Onze geplande activiteiten (onder voorbehoud) 

 

JUNI 2022 

• 12/06/2022 Verjaarsdagsrit (auto's ,fietsen,brommers ,tractors) 
• 26/06/2022 Vrasene fietsrit (fietsen) 

JULI 2022 

• 03/07/2022 Stoomtreinfestival (auto's) 

AUGUSTUS 2022 

• 13/08/2022 Mosselrit (fietsen) 
• 20/08/2022 Smouterrit (auto's)  

SEPTEMBER 2022 

• 04/09/2022 Brommerrit (brommers)  
• 18/09/2022 Blauwbuik toerrit (auto's,brommers,tractoren,fietsen,vrachwagens) 

OKTOBER 2022 

• 02/10/2022 Herfstrit (auto's)  
• 15/10/2022 Sluitingsrit (fietsen) 
• 23/10/2022 Fietsbeurs (fietsen) 
• 29/10/2022 Halloweenrit (auto's)  

https://www.oudeglorien.be/evenementen?view=article&id=26:verjaardagsrit&catid=13:evenementen
https://www.oudeglorien.be/evenementen?view=article&id=36:vrasene-fietsrit&catid=13:evenementen
https://www.oudeglorien.be/evenementen?view=article&id=79:brommerrit&catid=13:evenementen


8- Tot slot  

 

Als slot zou ik iedereen willen bedanken die aan deze Nieuwsbrief heeft meegewerkt. 

Wij weten als geen ander dat het niet evident is om zoiets in elkaar te steken. Daarom 

dat wij in ons voorwoord al een oproep lanceren met de vraag of er iemand uit ons 

uitgebreid ledenbestand, zich zou geroepen voelen om ons redactieteam te 

vervolledigen. 

Nu wij de vraag richten naar al onze leden, houden wij eraan jullie ook te bedanken 

voor het tijdig vernieuwen van het lidgeld. Daaruit blijkt dat het grootste deel van onze 

leden de Coronacrisis ietwat overwonnen heeft en trouw blijft aan onze club.  

Dit was ook te merken op onze fantastische Nieuwjaarsreceptie die wij hielden op … 1 

april ll.  Naast de nieuwe lidkaart anno 2022, kregen de aanwezige leden ook een 

nieuwe polo met ons clublogo op. 

Zoals er hierboven al in enkele verslagen te lezen zijn, hebben wij in de huidige 

jaargang al enkele fantastische evenementen georganiseerd waarbij de deelnemers 

altijd met een grote tevredenheid huiswaarts keerden.    

Maar… noteer alvast zondag 12 juni 2022 : 10-Jarig bestaan van onze club met een 

rondrit voor auto’s, fietsen, brommers en tractoren. Dit evenement bestaat uit een 

volledige dag, gewijd aan onze 10e verjaardag. Wat mogen wij zoals verwachten? ’s 

Morgens verwelkomen wij jullie met een ontbijtje, gevolgd door de verjaardag rit. ’s 

Middags voorzien wij een Breugelmaal, opgeluisterd door een muziekband, ’s 

namiddags nog een korte rit om de avond in te gaan met nog eens een andere band. 

Ge ziet het, te veel om op te noemen! Wie op deze datum vrij is, aarzel niet om in te 

schrijven, het zal zeker de moeite waard lonen…  

 Wij kijken er al vast naar uit, u toch ook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Met dank aan onze sponsors 

   

  
 

 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 



 



  


