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Op zondag 21 oktober is onze wandeling terug aan de orde.
De start is voorzien op de gratis parking aan de Westendelaan, Middelkerke
ter hoogte van het nieuwe rondpunt bij “Ter Streep” daar is er ook een bushalte
van de lijn Oostende – Nieuwpoort.
Men bereikt de parking als volgt:
-) Komende van Oostende komt men aan de rode
lichten aan de kerk. Een kleine km verder passeert
men aan de linkerkant een school “Ter Streep”
100 meter verder komt men aan een rondpunt
met rechts de grote parking.
-) Komende van Westende dorp komt men net voor het binnen rijden van
Middelkerke het bewuste rondpunt met links de parking

Het vertrekuur is voorzien om 13:30 uur, de
wandeling is ongeveer 8 km. Lang, maar kan
vlot aangepast worden, onderweg zijn er
een tweetal leuke bezienswaardigheden en
natuurlijk mag de zee niet ontbreken.

En belangrijk: onderweg is er zoals steeds een stopplaats met een droogje en
een natje.

Tot dan; groetjes M. Louise

Het is ondertussen alweer een jaartje geleden dat OMS een karting wedstrijd organiseerde.
Op zaterdag 3 november 2018 is het terug zover. Dan organiseren we onze 3de editie van de
karting wedstrijd op het Euro-Kart Indoorcircuit gelegen in de Circuit Europalaan 5, 8970
Poperinge.
Er worden 30 minuten kwalificatie voorzien en daarna een 2-uurswedstrijd. De teams
mogen bestaan uit 2 of meerdere personen. De prijs per team bedraagt 150 €.
Max aantal teams is beperkt tot 15.
Inschrijven kan via mail aan kurt.vanborm@telenet.be met de vermelding van uw
teamnaam en de namen van de deelnemers.
Het inschrijvingsgeld mag gestort worden op rekeningnummer van OMS: BE33 0688 9593
2746 met de vermelding van uw teamnaam + Karting OMS 2018
Voor alle deelnemers is de afspraak op zaterdag 3november 2018 om 19 uur. Dan maken
we de inschrijving, omkleding en briefing in orde zodat we om 19.30 uur van start kunnen
gaan met de kwalificatie.

Het OMS-feest gaat door op zaterdag 17 november 2018 in Restaurant-Feestzaal Den Oever te Koekelare.
Op deze avond is iedereen welkom. Er zijn verschillende huldigingen voorzien voor Toerisme en Sport.
Hoe ziet de avond eruit
19 uur tot 20 uur
20 uur tot 20.05 uur
20.05 uur tot 20.40 uur
20.40 uur tot 21.00 uur
21.00 uur tot 21.50 uur
21.50 uur tot 22.15 uur
22.15 uur tot 23.00 uur

: Receptie
: Welkomstwoord van de voorzitter
: Voorgerecht
: Huldigingen – deel 1
: Hoofdgerecht
: Huldigingen – deel 2
: Dessert

Wat staat er op het menu
Receptie met warme & koude hapjes en Cava of andere bijhorende dranken
--Oostends vispannetje
--Duivelsgebraad met groentenkrans en kroketjes
--Dessertbord met Koffie
Dranken zijn inbegrepen gedurende de ganse avond!!

Wat kost dit allemaal
Gratis voor:
• Alle helpers mee geholpen hebben aan de Snelheidswedstrijden te Croix en Ternois in 2018.
• Alle helpers die meegeholpen hebben aan beide toerismetreffen.
• Laureaten Sport:
Kampioenen & Vice-kampioenen van België 2018
35 €
Partners van helpers en laureaten Sport, piloten Sport en hun partner
50 €
Alle leden OMS
Feestadres
Restaurant-Feestzaal Den Oever
Moerestraat 220
8680 Koekelare

Wegbeschrijving
Je rijdt op de E40 richting Veurne. Je neemt de afrit 5 te Gistel richting Torhout. Na 4 km, ter hoogte van
restaurant “De Kallebasse” sla je rechtsaf richting Moere. Je rijdt 2 km rechtdoor en juist voor de kerk (na
ongeveer 2km) sla je linksaf de provincieweg in. 500 meter verder op de linkerzijde bevindt zich
“Den Oever”.
Inschrijven
!!! Iederéén die wenst deel te nemen aan het OMS-feest dient zich in te schrijven, ook de mensen die
gratis mogen deelnemen!!!
Let op!! Maximum 80 mensen kunnen deelnemen aan het OMS-feest. Dus snel inschrijven is de
boodschap.
De mensen die moeten betalen kunnen het bedrag overmaken op bankrekeningnummer:
BE33 0688 9593 2746
ter attentie van KV Ostend Motor Sport vzw met de vermelding voor wie de betaling bedoeld is.
!!! Alle inschrijvingen dienen te gebeuren voor zondag 11 november 2018!!!
De helpers aan toerismetreffen, de toerismeleden en de gewone leden die zich wensen in te schrijven
kunnen dit via Dirk Vrijelinck hetzij telefonisch 0473-27.23.15 of via mail vrijelinck.dirk@skynet.be
De helpers aan de Snelheidswedstrijden, de laureaten Sport en andere Sportpiloten kunnen zich inschrijven
bij Kurt Vanborm hetzij telefonisch 0477-98.05.29 of via mail kurt.vanborm@telenet.be

Er was slecht weer voorspeld maar het draaide anders uit, het werd schitterend mooi weer
op zondag 14 oktober.
In plaats van 150 motorrijders kwamen er 380 members opdagen op deze verkiezingsdag.
De rit op zich was gemaakt om vlotjes af te haspelen met zo weinig mogelijk binnenwegen.
Verschillende mensen waren begrijpelijk ontevreden over de rit zelf. Wij als organisatie van
Ostend Motor Sport Toerisme achten ons gelukkig dat er geen ongevallen gebeurd zijn.
Tenslotte wil ik er nog aan toevoegen, dat de kans groot is bij slecht weer en veel
binnenbaantjes er ongelukken kunnen gebeuren, gezien deze periode de landbouwers nog
druk bezig zijn met het oogsten van maïs.
Volgende editie zullen de eisen ingewilligd worden.

BEDANKT AAN DE 380 INSCHRIJVERS OP ONZE NOORDZEETOERRIT.

