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Beste TTR’er,

Het seizoen loopt zo stilletjes aan op zijn einde, de voorbije weken zijn heel wat leden op
verschillende fronten actief geweest. Eindelijk konden er weer wedstrijden doorgaan.
Laat ons hopen dat dit de voorbode is van een ‘normaal’ jaar waarin ook onze wedstrijd terug een
plaatsje heeft.

Gran Fondo

Wie erbij was kan het bevestigen: de Gran Fondo was een groot succes. Een mooie grote bende die
onder een schitterend zonnetje een lange duurrit richting Cassel deed. De uitgebreide
bevoorradingen en het leuke achterafje in tennisclub Alexander maakten de dag compleet.
Bedankt aan alle deelnemers en medewerkers! Noteer alvast 15 augustus 2022 in jouw agenda.

112 BE app

Jammerlijk genoeg valt een ongeval bij het fietsen in groep niet uit te sluiten. Een handig hulpmiddel
om de hulpdiensten te verwittigen is de 112 BE app. Het belangrijkste voordeel van de app is dat je
de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan vergeten als je in paniek bent.
Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je
nodig hebt. Bijkomend voordeel is dat de hulpdiensten direct de locatie zien vanwaar je de oproep
doet. Heel handig als je ‘ergens te velde’ staat. Een aanrader!

Info avond dinsdag 12 oktober om 19u30 in zaal TRAX

Ieder jaar stellen we onze club voor aan de kandidaat-leden. Naast een presentatie van de
voorzitter en een getuigenis van enkele TTR’ers is het altijd leuk dat de geïnteresseerden een
babbeltje kunnen slaan met de huidige leden. Dit is nog altijd de beste reclame voor onze club!
We zorgen voor een natje en een droogje.
Jij komt toch ook?
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Clubfeest zaterdag 16 oktober

In de rustmaand mogen we ons al eens op een andere manier uitleven.
Na verschillende jaren in TRAX te vieren gooien we het dit jaar over een totaal andere boeg.
We hebben een nieuwe locatie: https://www.barcelo.be/ en een totaal nieuwe formule.
Vanaf 19u30 kan je met jouw partner in de Middenstraat 18 terecht voor een drankje, een hapje uit
het vuistje en een dessert. Er is een zaal waar je in alle rust kan keuvelen over de heroïsche
prestaties en de leuke momenten van dit seizoen, in de andere zaal zorgen dj’s Pierre en Sam Vdm
voor ambiance in de keet. Zowel de stille genieter als het fuifbeest zal zeker aan zijn trekken komen.
Voor het bescheiden bedrag van 15 euro per persoon ben je er bij. Graag het bedrag op rekening
BE36738029183581 betalen tegen 1 oktober met vermelding van jouw naam.
Jij feest toch ook?

Stratenlopen in september

Samen sporten is leuker dan alleen. In de komende maanden zijn er enkele stratenlopen gepland
waar heel wat TTR’ers zullen aan deelnemen.
De eerste Veloman stratenloop op 18 september https://veloman.be/stratenloop/
De Sterrebosloop op 25 september https://www.derodelopers.be/evenementen/sterrebosloop-2021
De Urban Trail Roeselare https://www.11trail.be/roeselare.html (niet echt een wedstrijd, wel met een
uniek parcours én ten voordele van een goed doel).
Allemaal stratenlopen in Roeselare waar je zeker niet alleen aan de start zal staan en waar
ongetwijfeld heel wat TTR supporters aanwezig zullen zijn om je aan te moedigen.
Jij loopt toch ook?

2

https://www.barcelo.be/
https://veloman.be/stratenloop/
https://www.derodelopers.be/evenementen/sterrebosloop-2021
https://www.11trail.be/roeselare.html


Nieuwsbrief september 2021

Belangrijke TTR data:

● zaterdag 18/09/2021: Veloman stratenloop
● zaterdag 25/09/2021: Sterrebosloop
● dinsdag 12/10/2021: Info avond TTR
● zaterdag 16/10/2021: Clubfeest TTR
● zondag 24/10/2021: Urban Trail Roeselare

De laatste info vind je altijd op de website.
Tot heel binnenkort!

TriatlonTeam Roeselare vzw
www.triatlonteamroeselare.be
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