Er zijn al een paar winter treffens voorbij. Het eerste treffen waar de meeste
mensen hun motor boven halen om een treffen te rijden is het drie riddertreffen.
Het 18de Drie Ridder treffen gaat door op zondag 12 februari 2017.
In “ De Kwelle” Sint Rijkersstraat 20, 8690 Alveringem West-Vlaanderen.
Inschrijving: van 9h tot 13h
De ronde is 140 km

Er zijn ieder jaar onder de OMS leden liefhebbers om het PA feest mee te maken:
Deze gaat door op zaterdag 4 maart om 19H30 in gasthof Rozenhof in de Obterrestraat 73 te
Proven
De maaltijd kost 50 euro
En het menu is samengesteld als volgt:
Extra speciale aperitief “Noël” met 3 verfijnde hapjes
Ossenstaartsoep met stukjes ossenstaart en korstjes
Traditionele rundsgebraad met bijpassende groenten en aardappelen
Assortiment van 5 dessertjes en koffie.
Wijnen en water tijdens de maaltijd inbegrepen.
De inschrijving gebeurt per club.
Mensen die wensen deel te nemen schrijven dus in bij secretaris Dirk Vrijelinck
(vrijelinck.dirk@skynet.be) en betalen op de OMS rekening.
Betalen op BE33 0688 9593 2746 met vermelding maaltijd PA + aantal personen
De dead line voor inschrijving en betaling bij Dirk is 20 februari.

OMS valt bij de VMBB niet in de prijzen. Kan ook moeilijk anders met anders met onze kleine
delegatie. Op deze prijsuitreiking is iedere club welkom met enkele leden.
De prijsuitreiking is steeds een gezellige gratis bijeenkomst met een receptie (een droogje en
een natje). Als toerist leer je er de leden van de andere VMBB clubs kennen. Je leert ook de
werking VMBB toerisme iets beter kennen.
De prijsuitreiking gaat door op zaterdag 18 februari om 14h de kantine van de voetbalclub Osta
Meerbeek, Halse Steenweg, 9400 Ninove
Wil je er bij zijn een mail naar vrijelinck.dirk@skynet ten laatste op 9 februari 2017 volstaat.

Er bestaan veel initiatieven in de toerismewereld. Een er van is de OBVV, door iedereen Open
beker genoemd. In 2017 is men al aan de 29° editie toe.
28 jaar geleden was Erik Blanckaert, onze ere secretaris, de stichter van dit mooi initiatief.
Nu wordt alles geleid door een team met bekende mensen in de toerismemiddens:
Erik, Monique, Werner, Patrick, Alain, Georges en Tony.
Ieder jaar is er een club die zijn medewerking aan de prijsuitreiking. Dit jaar is dat AMC
Gijverinkhove. Het is steeds een leuke bedoeling zoals de Nederlanders zeggen.
Toeristen die een leuke namiddag wensen te beleven zijn welkom.
Op zaterdag 4 februari in zaal Caroline, Gouden Hoofdstraat, 17, 8630 Beauvoorde.
De prijsuitreiking start om 14h30

k.v. Ostend Motor Sport v.z.w.
Hendrik Baelskaai 20 bus 3.1, 8400 Oostende

