
Schepen Sven Willekens (midden) en sponsor 
Stephane Charlier (uiterst links, Rijwielen  
Stephane Charlier) en de jeugd van TWC ’t 
Hoekske: v.l.n.r. Jonas, Ilias, Arthur en Sven.

Arthur, Joris en Jonas hebben net hun 
nieuwe uitrusting gepast. Die staat hun 
beeldig, niet?

Pascale is de kampioene bij de 
dames van TWC ’t Hoekske, reed 
de meeste kilometers en verzorgt 
de pr van de club. “Doe maar een 

oproep in het Streekblad dat er nog 
méér dames bij ons mogen komen”, 

zegt Pascale.

TWC ’T Hoekske-Maleizen is er klaar voor:

Nieuw seizoen gestart 
voor grootste wielertoeristenclub van de Druivenstreek

Nieuwe wielershirts voor 
TWC ’t Hoekske-Maleizen 
Zaterdag jl. opende TWC ’t Hoekse het seizoen met een eerste trip. ’s Avonds werden alle leden 
uitgenodigd voor de overhandiging van de prachtige nieuwe uitrusting. 
TWC ’t Hoekske-Maleizen is de grootste wieler-
toeristenclub van de streek en de club blijft groeien. 
Vorig jaar werd een recordaantal nieuwe leden 
ingeschreven en het nieuwe seizoen was reeds goed 
voor tien nieuwe clubleden. 
Schepen van Openbare Werken Sven Willekens 
prees in zijn speech de club. “TWC ’t 
Hoekse-Maleizen slaagt er elk jaar in 
om nieuwe leden aan te trekken, vooral 
de jeugd. Dat is de enige juiste wijze 
om de continuïteit van deze mooie club 
te verzekeren voor de toekomst”. 
 Elk weekend, op zaterdag en op 

zondag, trekt de club erop 
uit voor een clubuitstap of 
deelname aan een evene-
ment voor wielertoeristen, 

zoals de Ronde van Vlaanderen op 30 maart. 
“Iedereen kan bij ons terecht”, zegt voorzitter Kurt 
De Lannoye. “Er zijn vier categorieën, die verschil-
lende afstanden rijden. Zelfs wie geen conditie heeft 
of weinig ervaring met de fiets, kan het bij ons rustig 
leren”. 

Mooi gebaar voor nieuwe leden: 
iedereen is welkom om drie keer mee te 
rijden en wie zich inschrijft betaalt het 
eerste jaar geen lidgeld. “We willen het 
allemaal goedkoop houden”, zegt Kurt.  
Alle informatie over de werking van de 
club, kalender en contactpersonen vindt 
u op de mooie website. 

Meefietsen met 
TWC ’t Hoekske? 

Iedereen 
welkom! 

3 keer gratis 
meefietsen! Geen 
lidgeld eerste jaar!

Alle info: www.twc-hoekske-maleizen.be


