WTC Peutie
Beste fiets-vrienden,

Het was in maart 2020... na 2 ritten viel de lockdown, nu is de exit volop
bezig. Op zondag 7 juni hebben we de draad terug opgenomen.
Ondertussen zijn er al terug vier ritten gereden. Telkens binnen de bubbel
van 20 personen.
Hopelijk blijven we gespaard van een tweede golf van de virus.
Het programma van de supercupritten wordt aangepast, enkele vervallen of
verplaatst.

Alles komt goed, bescherm jezelf evenals je naasten en je zult genieten van
het leven… blijf fit en gezond.
Patrick, Romain, Paul, Alain en Patrick
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Agenda 2020 ...
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.
De supercupritten staan vet afgedrukt, verdere informatie hierover volgt
verderop.

Vertrek 08:30
Datum

Bestemming

Zaterdag 4 juli 2020

Hageland

Zondag 5 juli 2020
Zondag 12 juli 2020
Zondag 19 juli 2020
Zondag 26 juli 2020

Hazewinkel
Lier
Genval
Keerbergen

Opmerking

Volgwagen

Vertrek aan het
lokaal om 10u

Marc Wauters
Lefaible Patrick
Van Steenwinckel Paul
Van Kerkhoven Glenn
Haesaerts Romain

Datum

Bestemming

Opmerking

Volgwagen

Zaterdag 1 augustus 2020

Rondom
Bruocsele

Vertrek aan
het lokaal om
8u 30

?

Zondag 2 augustus 2020
Zondag 9 augustus 2020
Zondag 16 augustus 2020
Zondag 23 augustus 2020
Zondag 30 augustus 2020
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Heikant
Lebbeke
Boom
Rondom Leuven
Baardegem

Smet Hugo
Van Cauwenbergh Bjorn
Van Hemelrijck Patsy
Van Sande Etienne
Vanherrewegen Eric
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Datum

Bestemming

Zaterdag 5 september 2020 Valkenburg

zondag 6 september 2020

Mollem

zondag 13 september 2020
zondag 20 september 2020
zondag 27 september 2020
zaterdag 3 oktober 2019

Druivenroute
Hamme - Mille
Ottenburg
Clubkampioenschap

Opmerking

Volgwagen

Vertrek
aan
het lokaal om
7u 30 (auto)

Frank
Hoedemaekers

Vertrek aan
het lokaal
(13u30)

Vanzeghbroeck
Alain
Wauters Mark
Snoeck Christoph
't Kint Bart
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 5 supercupritten op het programma ingeschreven:

Datum

Bestemming

Zaterdag 4 juli 2020

Opmerking
Vertrek 10u

Hageland
Zaterdag 1 augustus 2020

Vertrek 8u30
Rondom Bruocsele

Zaterdag 5 september 2020
Valkenburg
Zaterdag 3 oktober 2020

Vertrek 7u30
(auto)
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 ...
Wil je tijdens de week extra kilometers afleggen, en doe je dit liever niet
alleen, kan je vanaf 3 juni tot 26 augustus eens een kijkje komen nemen aan
de kerk, meer bepaald op de parking daar recht tegenover. 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 2 groepen,
voor een rit van ongeveer 2 uur:
 Groep A : sportieve hardrijders
 Groep B : geoefende wielertoeristen
De diepgaande nabesprekingen gaan door in de Gambrinus, Aksu, A l’aise
of ‘t Voorhof … al naargelang de afspraken onder de deelnemers.
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Activiteiten, ook zonder de fiets ...

Peutie Kermis ...
Tijdens het weekeinde van 26 en 27 september is het Peutie-Kermis, bekend
door zijn rommelmarkt en muzikale optredens. Dit jaar zullen we opnieuw
paraat staan met lekkere pannenkoeken ov…. indien toegestaan, zeker is
…dat het een light versie wordt.

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 is voorzien op 24 oktober 2020. Of het zal
doorgaan is nog koffiedik kijken, wordt vervolgd.

Clubfeest …
Een datum werd nog niet vastgelegd. Gezien de steeds mindere interesse
zijn we op zoek naar een alternatief… meer dan waarschijnlijk zullen we
passen. Als tegenprestatie zal daarentegen de avond van het
clubkampioenschap, namelijk 3 oktober, een viering einde seizoen
plaatsvinden in ons nieuw lokaal.

Seventies fuif …
Een datum werd nog niet vastgelegd… de kans is kleiner dat er terug een
spiegeltent komt dit jaar.
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Vaneigens ...

En dat is er nu ne keer boenkop…
Ergens in Wallonië staat een groepje stadsarbeiders een sigaretje te
roken aan een bloemenperkje waar ze onkruid moeten wieden.
Op de rugzijde van hun werkkledij staat een mooie Vlaamse Leeuw
geborduurd.
Een Brusselaar komt voorbij en fronst de wenkbrauwen.
Enigszins geïntrigeerd door dit beeld, vraagt de Brusselaar:
"Waarom staat er een Vlaamse Leeuw op uw werkkledij?"
Waarop de arbeiders antwoorden : "Dat is onze sponsor."
De pers…
Een ex para-commando wandelt met zijn kinderen in de Antwerpse
zoo, als hij ineens een klein meisje ziet dat een beetje te dicht bij een
kooi met daarin een grote Afrikaanse leeuw is geraakt.
Plotseling grijpt de leeuw het jurkje van het meisje beet en trekt haar
naar zijn kooi met de duidelijke bedoeling er een extra maaltijd van te
maken.
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Dit alles voor de ogen van de ouders van het kindje die het
uitschreeuwen van angst en wanhoop. Zonder ook maar even te
aarzelen springt de para naar de leeuw en geeft deze een geweldige
slag op zijn snuit. Het beest verschiet, laat het meisje vallen en wijkt
een stapje achteruit, waarop de para het kind vastneemt en het naar
haar ouders terugbrengt.
Deze wenen van geluk en houden niet op de kerel te bedanken.
Een journalist die daar ook rondliep heeft alles gezien, loopt naar de
para en zegt hem: Mijnheer, U bent uitzonderlijk moedig geweest, in
de 40 jaar dat ik mijn beroep uitoefen heb ik nog nooit een man een
dergelijke daad zien doen.
De para antwoordt: Maar mijnheer ik heb eigenlijk niets bijzonders
gedaan! De leeuw zat in zijn kooi, ik zag het gevaar waarin het meisje
verkeerde, ben er naar toe gesprongen, en
De journalist antwoordt:
Mijnheer ik garandeer U dat dit niet
onopgemerkt zal voorbijgaan, ik ben reporter en morgen staat U op
de frontpagina. Kom, geef me wat extra gegevens voor mijn verhaal
…hoe oud bent U, waar komt U vandaan, bent U soms lid van SP-A,
PVDA of Groen? De para-commando antwoordt hem: Ik ben VlaamsNationalist. De journalist loopt verder.
‘s Anderendaags gaat de para naar zijn krantenwinkel om te lezen of
zijn daad al of niet op de frontpagina vermeld wordt.
De krantenkoppen van “De Morgen” en “De Standaard” luiden:
“Vlaamse neo-nazi slaat Afrikaanse asielzoeker in mekaar en steelt
diens eten”.
25 zaken die u mogelijk niet weet over België… :
1. België heeft het laagste aantal McDonald’s restaurants per inwoner
in de wereld.
2. België telt ongeveer 178 brouwerijen, die samen zo'n 800
verschillende bieren produceren.
3. België produceert jaarlijks 220.000 ton chocolade.
4. De luchthaven van Zaventem is ‘s werelds belangrijkste
verkooppunt voor chocolade.
5. Audrey Hepburn is geboren in Brussel.
6. Olieverf is een uitvinding van de gebroeders van Eyck.
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7. België houdt het wereldrecord voor de langste periode zonder
regering
8. Robert Caillau, de mede-uitvinder van het wereldwijde web, is een
Belg.
9. Asfalt is uitgevonden door de Belgische professor Edward J. de
Smedt.
10. De Body Mass Index (BMI) is een uitvinding van de Belgische
mathematicus Lambert Adolphe Quetelet.
11. In de zeventiger jaren van vorige eeuw serveerden scholen
tijdens het middagmaal tafelbier aan de leerlingen.
12. De Gentse Feesten zijn het grootste Europese cultuurfestival.
13. Tomorrowland is ‘s werelds grootste techno-festival.
14. Bakeliet is een uitvinding van de Belg Leo Hendrik Baekeland.
15. De Belgische kusttram is de langste tramlijn in de wereld.
16. De Australische zanger Gotye is geboren in Brugge.
17. België heeft het hoogste aantal kastelen per vierkante meter ter
wereld.
18. De ‘Big Bang’ -theorie is een uitvinding van de Belgische priesterfysicus Georges Lemaître. Op de maan is ook een krater naar hem
genoemd.
19. Rolschaatsen zijn een uitvinding van de Belgische horlogemaker
John-Joseph Merlin.
20. Het Brussels Koninkijk Paleis is groter dan Buckingham Palace.
21. Franssprekend België is 's werelds grootste producent van
stripverhalen per inwoner.
22. New York City is gesticht door de Belg Pierre (Peter) Minuit
(1589-1638). Deze Waal kocht het eiland Manhattan in 1626 van de
oorspronkelijke inwoners.
23. De eerste krant ter wereld heette Nieuwe Tijdingen en werd in
1605 in Antwerpen gedrukt door Abraham Verhoeven.
24. Ludwig Von Beethovens wortels liggen in Mechelen en daarvoor
in Boortmeerbeek en Kampenhout.
25. België leverde het uranium voor de atoombom die door de
Amerikanen op Hiroshima werd gegooid. Het uranium was
afkomstig uit onze toenmalige kolonie Congo.
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Waar ga je op vakantie dit jaar…..
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