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De 45e editie van de Vael Ouwe op 28 mei nadert met rasse  
schreden, een up-date. 
 
Inschrijvingen:   

Het aantal inschrijvingen is nog niet op het niveau wat we als organisatie graag 
zouden zien. Half april waren er nog helemaal geen teaminschrijvingen. Gelet 
op de investeringen die hier aan verbonden zijn hebben we helaas moeten 
besluiten om deze optie niet meer aan te bieden.  Vanzelfsprekend kan er wel 

in groepsverband gefietst worden maar moet men individueel inschrijven.  

Om de deelname te bevorderen doen we een beroep op je om bijv. via Social 
Media of anderszins fietsers te enthousiasmeren tot deelname! 

Clubrit Vael Ouwe: 

Het weekend voorafgaand aan de Vael Ouwe, 20/21/22 mei, houden we onze 
clubrit. De laatste jaren genoten we bij “De Oude Herbergh” in Oosterbeek van 
koffie & gebak op kosten van de organisatie. Op de ALV is al aangegeven dat de 
‘7 vette jaren’ achter ons liggen en dat we als vereniging de tering naar de 
nering moeten zetten. Geen gratis consumptie dus meer.  

Het staat een ieder vrij om “De Oude Herbergh” tijdens de clubrit wel of niet 
als koffiestop te gebruiken. Er zijn geen afspraken in deze gemaakt met “De 
Oude Herbergh”. 

Medaille: 

De organisatie voorziet niet meer in het uitdelen van medailles tijdens de 
clubrit. Belangstellenden kunnen een medaille op 28 mei aan het eind van de 
middag ophalen in de kantine van de vv ‘Dierensche Boys’. 

Parkeren: 

De herinrichting van het parkeerterrein bij vv ‘Dierensche Boys’ en het niet 
meer beschikbaar zijn van het veld naast “Lomar Sportvilla” betekent veel 
minder parkeerfaciliteiten. We hebben toestemming van “Gazelle” om tijdens 
de Vael Ouwe hun parkeerterrein te gebruiken. Wij zijn zeer blij met deze 
toezegging want het lost het parkeerprobleem in één klap op. 

 

 

 



Vrijwilliger: 

Kan ik helpen? Zeker kan dat! Er is een hele grote kans dat je, al fietsend naast 

Marinus, al aangesproken bent. Mocht dat niet zo zijn neem dan even contact 

op met één van de werkgroepleden. Alle hulp is van harte welkom. 

Vacature: 

Het zal inmiddels wel bij iedereen bekend zijn dat Marinus met zijn laatste Vael 

Ouwe bezig is. Gezien zijn grote gedrevenheid en inzet om de Vael Ouwe ieder 

jaar weer tot in de puntjes te organiseren, zal het niet makkelijk zijn om hem te 

vervangen. Gelukkig hoeft dat ook niet. Wel is het voor de werkgroep een grote 

uitdaging om zijn taken volgend jaar in gezamenlijkheid te realiseren. 

Dat we daar extra hulp bij zoeken lijkt me evident. 

 

Voor verdere info verwijzen we graag naar www.vaelouwe.nl 

 

Namens werkgroep Vael Ouwe, 

Gijs van der Tang, coördinator. 
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