WTC Peutie
Beste fiets-vrienden,
Enkele moedigen lieten zich niet afschrikken en reden met de fiets naar de
molen… plusminus 167km, chapeau!
Het verlengde week-end(je) in de Moulin Enchanteur (d’Orchimont), nabij
Vresse-sur-Semois was een geweldig succes… geweldige accomadatie.
Enkel de infrastructuur van de keuken/eetzaal kon beter… de kamers super,
je kon er verloren lopen!!!
Vrijdagavond een schlagerzangfeestje à la WTC zingt… met het nodige nat!!!
Zaterdag, mede door slechte weder, een uitstap naar de Franse stad Sedan
waar we de markt en het fort verkenden. Onderweg hadden we halt
gehouden te Rochehaut… fantastisch zicht op ne Semois bocht.
Vervolgens reden we naar Bouillon, wandeling via de poorten van het kasteel
van Godfried…plots in de verte een uitkijktoren, ALLEN daarheen door de
bos en smalle drassige paadjes bereikten we ons doel, geweldig panorama!
Beneden gekomen genoten we van een ijsje (’t kraam hebben we geopend).
s ’Avonds was er ne kwis, deze zorgde voor de nodige beroering…
Zondag zijn er toch enkelen gaan fietsen, terwijl de rest een wandeling naar
Vresse ondernam.
Elkéén heeft zijn steentje bijgedragen voor het welslagen…merciekes!

Otmogoedis ne proseco,
Patrick, Romain, Paul, Alain en Patrick
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Agenda 2019 ...
Hieronder volgt een overzicht van de ritten voor de rest van het seizoen. De
volgwagenbestuurders staan vermeld onder voorbehoud, aanpassingen
worden later meegedeeld.
Opgelet: Dit programma is informatief, en kan naargelang de
omstandigheden aangepast worden. Eventuele wijzigingen worden
desgevallend meegedeeld via website, e-mail en/of infoblad.
Dit seizoen is er slechts één vrije rit voorzien, namelijk op 29 september…
een/de kermisrit.
De supercupritten staan vet afgedrukt, verdere informatie hierover volgt
verderop.

Vertrek 08:30
Datum
zondag 7 juli 2019
zondag 14 juli 2019
zondag 21 juli 2019
zondag 28 juli 2019

Bestemming
Maleizen
Gelrode
Asse
Hazenwinkel
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Opmerking

Volgwagen
Peeters Danny
Scheers Roger
Servranckx Fabrice
Trappeniers Kris
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Datum

Bestemming

zondag 4 augustus 2019
zaterdag 10 augustus
2019

Meerdal bos
Oudenaarde

zondag 11 augustus 2019
zondag 18 augustus 2019
zondag 25 augustus 2019
zaterdag 31 augustus
2019

Datum

Opmerking
Vertrek aan
het lokaal om
7u 30 (auto)

Schriek
Hamme Mille
Heikant
Blanmont

Vertrek
het lokaal

Bestemming

zondag 1 september 2019

Boom

zondag 8 september 2019

zondag 15 september 2019
zondag 22 september 2019

Bossut
Georganiseerde
rit
met VZW (100km)
Sint-Pieters-Rode
Mollem

zondag 29 september 2019
zaterdag 5 oktober 2019

Vrije rit
Clubkampioenschap

Volgwagen
Van Assche Luc
Carla

Van Bellingen Marc
Van Dam Jan
Vanden Haesevelde
Dennis
aan
Carla

Opmerking

Volgwagen

Eye bus

Van
Hemelrijck
Jan
Van
Hemelrijck
Patsy

Vertrek aan
het lokaal
(13u30)

Van Poele Rudy
Van Steenwinkel
Glenn
Vanderlinden Jan
nihil

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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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 3 supercupritten op het programma.

Datum

Bestemming

zaterdag 10 augustus 2019
Oudenaarde
Zaterdag 31 augustus 2019

Opmerking
Vertrek 7u30
(auto)
Vertrek 8u30

Blanmont
zaterdag 5 oktober 2019

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 1 mei tot 28 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 (zie Recreatief Fietsen)
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Vaneigens ...
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