WTC Peutie
Beste fiets-vrienden,
De “oefenritten” van de maand maart zijn al achter de rug…
De overschakeling van het winteruur naar het zomeruur is ook al een feit, tot
ergernis van sommigen!!!
In april was er zelfs al een supercup, de “Hageland Route”, voorzien.
Het komt naderbij… Uitzonderlijk organiseren we dit jaar een begeleide
fietsvakantie in Mallorca (van 21 tot en met 28 mei’17)… naar ’t schijnt
het fietseiland bij uitstek, met afwisselende routes en prachtige
landschappen.

Jullie zorgen samen met ons voor veel fietsplezier, mooie tochten en een
geweldige sfeer…. Althans dat verwachten wij, samen uit samen thuis.
Patrick-Romain-Paul-Alain-Patrick
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Agenda 2017 ...
Hieronder volgt een overzicht van de resterende ritten.
De volgwagenbestuurders zijn erbij vermeld.
Opgelet: Dit programma is informatief, en kan naargelang de
omstandigheden aangepast worden. Eventuele wijzigingen worden
desgevallend meegedeeld via website, e-mail en/of infoblad.
Er zijn de drie “vrije ritten” in de kalender voorzien (21/5, 25/6 en 3/9), waar
we de kans geven aan de leden om een rit te ineen te steken. Er zijn slechts
3 “vrije ritten” dus aarzel niet om je kandidaat te stellen om een rit te maken.
De supercupritten staan in het vet afgedrukt.
In principe worden er geen ritten afgelast. Wie de moed heeft om door
weer en wind toch te vertrekken, heeft zijn bolletje meer dan verdiend!!

Vertrek 08:30
Datum

Bestemming

zondag 7 mei 2017
zaterdag 13 mei 2017

Hazewinkel
Ronde van Brabant

zondag 14 mei 2017

8 van Houtem

zondag 21 mei 2017
zondag 28 mei 2017
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Vrije rit
Airport Classic
Nossegem

Opmerking
Vertrek aan het
lokaal

Volgwagen
Hanssens William
Carla
Haesaerts
Romain
Hollevoet Luc
Kemps Ronny
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Datum

Bestemming

zondag 4 juni 2017
zaterdag 10 juni 2017

Datum
zaterdag 1 juli 2017

Bestemming

Opmerking

Zoutleeuw

Vertrek aan het
lokaal

Heikant
Sint-Pieters-Rode
Bossut
Mollem
Maleizen

Datum

Gelrode
Houwaart
Meerdal bos
Bosberg

zondag 27 augustus 2017

Bornem

Datum

Marcelis Michel
Mareels Dirk
Meynen Tom

Volgwagen
Carla

Opmerking

Vertrek
het lokaal

Volgwagen

Soetemans Dirk
Trappeniers Kris
Van Assche Luc
aan Carla
Van Cauwenbergh
Jan

Bestemming

zondag 3 september 201

Hollebecq Jef
Carla

Molinari Sergio
Robaert Marc
Peeters Danny
Scheers Roger
Servranckx Fabrice

Bestemming

zondag 6 augustus 2017
zondag 13 augustus 2017
zondag 20 augustus 2017
zaterdag 26 augustus 2017

Opmerking

Vrije rit

zondag 10 september 2017

Hamme-Mille

zondag 17 september 2017

Holsbeek

zondag 24 september 2017
zondag 1 oktober 2017

Asse
Lier

zaterdag 7 oktober 2017

Clubkampioenschap Vertrek
het lokaal
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Volgwagen

Heist-op-den-Berg
Blanmont
Vertrek aan het
Nil-St-Vincent
lokaal
Sint-Amands
Druivenroute
Vrije Rit

zondag 11 juni 2017
zondag 18 juni 2017
zondag 25 juni 2017

zondag 2 juli 2017
zondag 9 juli 2017
zondag 16 juli 207
zondag 23 juli 2017
zondag 30 juli 2017

Opmerking

Volgwagen

Van Hemelrijck
Jan
Van Hemelrijck
Patsy
Van Overmeire
Rudi
Vanderlinden Jan
Van Herewegen
Eric
aan nihil
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Vliegtuigreis 21/05 – 28/05 ...
Naar aanleiding van ons 45 jarig bestaan is er speciaal een begeleide
fietsvakantie in Mallorca (Alcudia) op poten gezet weliswaar in
samenwerking met een bureau “De Toerist Biking”.
Deze zijn gespecialiseerd in het organiseren van begeleide fietsvakanties
voor onder andere wielertoeristen en recreatieve fietsers.
Elk type fietser zal wel zijn gading vinden, er wordt gefietst volgens het
principe “samen uit, samen thuis”. We voorzien twee groepen, eentje (27,5
km/u) die 90 à 110 km per dag zal rijden terwijl de andere groep (de mindere
goden… 22,5 km/u) 70 à 90 km zullen rijden.
De aangegeven gemiddelde snelheden kunnen afwijken afhankelijk van het
weer, het parcours of het niveau van de fietsers. De begeleiders van “De
Toerist Biking” zullen het ter plaatse bekijken om een zo homogeen mogelijke
groepen te bekomen.
In principe mist de deelnemer twee zondag ritten, geen nood want er
zijn in Mallorca 6 ritten voorzien… concreet zijn er 4 extra blauwe
bolletjes te verdienen!
Er is een apart fietstransport voorzien, bij deze vliegtuigreis worden de
fietsen over de weg naar de bestemming gebracht (inpakken in een
fietskoffer, fiets tas of fietsdoos om beschadigingen te voorkomen).
Enkele weken voor het vertrek zal er een informatieve vergadering
georganiseerd worden.
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Volgwagenchauffeurs ...

Degenen die op de aangeduide dag om één of andere reden niet aanwezig
kunnen zijn, worden verzocht zélf voor een vervangchauffeur te zorgen. Er
kan steeds onderling gewisseld worden, doch gelieve dan wél Paul Van
Steenwinckel (0497/44.38.06) hiervan op de hoogte te brengen.
Probeer dit ook liefst enkele dagen vooraf te regelen en niet tot de dag zelf
te wachten om nog een vervanger te zoeken, want dan wordt de kans om
hiervoor nog iemand te vinden wel erg klein!
Hartelijk dank bij voorbaat
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Supercups ...
Dit seizoen staan er nog 5 supercupritten op het programma:

Datum

Bestemming

zaterdag 13 mei 2017
zaterdag 10 juni 2017

Opmerking
Vertrek 8u30

Ronde van Brabant
Blanmont
Nil-St-Vincent

zaterdag 1 juli 2017

Vertrek 8u30
Vertrek 8u30

Zoutleeuw
zaterdag 26 augustus 2017

Vertrek 8u30
Bosberg

zaterdag 7 oktober 2017

Vertrek 13u30
Clubkampioenschap

In principe worden er geen ritten afgelast. Wie de moed heeft om door weer
en wind toch te vertrekken, heeft zijn bolletje meer dan verdiend!!
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Woensdagavondritten ...
Sedert enkele jaren zijn de woensdagavondritten een écht succes geworden.
Wil je tijdens de week extra kilometers afleggen, en doe je dit liever niet
alleen, kan je vanaf 3 mei tot 30 augustus eens een kijkje komen nemen aan
het lokaal. Deze ritten komen niet in aanmerking voor een
aanwezigheidsbolletje, dus ook geen verplichting van clubuitrusting. Hét
moment om je nieuwste outfit eens te komen showen…
Er wordt vertrokken om 18u30 in 3 groepen,
voor een rit van ongeveer 2 uur:
 Groep A : sportieve hardrijders
 Groep B : geoefende wielertoeristen
 Groep C : recreatieve fietsers
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Vaneigens ...

Daarom was de Mona Lisa zo
gelukkig…

Kwajongens… schattig, toch niet?

Wakker worden…

Was ‘k maar half zo goed…
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Activiteiten, ook zonder de fiets ...

Peutie Kermis ...
Reeds enkele jaren wordt tijdens het weekeinde van Peutie-Kermis, bekend
door zijn rommelmarkt en muzikale optredens, het Gildenhuis opengehouden
door WTC Peutie. Dit jaar zullen we opnieuw paraat staan tijdens het
weekeinde van 23 en 24 september vanaf 's middags. Alle leden worden
verwacht (niet-leden natuurlijk ook) om in de loop van de namiddag of
s’avonds iets te komen drinken en alzo de club te steunen.

Spaghettifestijn ...
Jaar na jaar is het spaghettifestijn een succes. En zolang de mensen blijven
komen, blijven wij de lekkerste pieren uit de omgeving koken (met de
lekkerste saus)! De datum van het gebeuren: 21 oktober 2017. We hopen
opnieuw te kunnen rekenen op de massale hulp van de vele leden die ook
bij vorige gelegenheden de handen uit de mouwen gestoken hebben.

Clubfeest …
Op 25 november 2017 gaat het jaarlijks clubfeest door. Het bestuur verbindt
zich ertoe regelmatig te gaan tafelen en allerhande te proeven, zodat wij u
de beste gerechten en de meest uitgelezen wijnen kunnen voorzetten. Wij
verwachten (naar goede gewoonte) iedereen!!!
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