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NIEUWSBRIEF NOVEMBER-DECEMBER 2010 

Het fietsseizoen volgens onze clubkalender op de weg zit er weer op. De liefhebbers van de 

mountainbike kunnen hun energie weer kwijt in het bos.  

Er staan nog 3 officiële evenementen op onze kalender de pensenkermis, het clubfeest en de 

inschrijving 2011 voor het nieuwe seizoen. 

 

PENSENKERMIS : ZATERDAG 20 EN ZONDAG 21 NOVEMBER 

Onze nieuwe pensenkermismeester Marc P. is druk bezig met de voorbereidingen van 

dit belangrijk evenement voor onze klub. De meesten hebben hun voorkeur van taken 

en hun beschikbaarheid reeds doorgegeven via de website. De anderen zullen 

persoonlijk door Marc aangesproken worden. Iedereen zou nu ook ongeveer zijn pakket aan 

eet/steunkaarten moeten ontvangen hebben via onze Kris. We verwachten dat ieder zijn uiterste 

best doet om deze aan de man of vrouw te brengen. (art. 11 van ons nieuw clubreglement).  

De betalingen worden ofwel gestort op onze rekening van de klub KBC 734-0114782-40, ofwel 

vereffend aan de kassa op de pensenkermis zelf. Rond 10 november zou het uurrooster ongeveer 

klaar moeten zijn en zal deze gepubliceerd worden op de website. Mochten er nog “last minute” 

veranderingen zijn, gelieve dan een mailtje te sturen naar onze Marc of hem eventueel een 

belletje geven. ( marcpieret@gmail.com - 0495/919587) 

 

CLUBFEEST : ZATERDAG 27 NOVEMBER in “DE OUDE SCHUUR” in Maleizen 

Jullie worden verwacht rond 18H30 aan de start van deze kampioenenviering voor een receptie 

opgeluisterd met een woordje van onze voorzitter. Daarna kunnen jullie aan het smullen gaan voor 

een buffet bestaande uit een koud gedeelte en een warm gedeelte met keuze uit: 

Gerookte zalm van het huis, Kreeftenbavarois, Zeeduivelpastei met prei, Mousseline 

van kleine tarbot, Salade van scampi met sinaasappel, Gandaham met meloen, Slaatje 

van gerookte eendenborst met pijnboompitten, Kalkoen met ananas, Gegrilde 

Lendenstuk met bearnaisesaus, Groenten lasagne, Mosselen en Lamsbout. Voor 

diegenen die erna nog wat plaats over hebben, zijn er natuurlijk nog de desserten : 

Klein gebak; Soezen; Mini bavarois; Mini glazen met chocoladeschuim; 

Vruchtentaartjes,  Mini « crème brûlée ».   

Dit alles is gratis voor alle leden met 15 of meer uitstappunten en ook voor 

sympathisanten/partners die minstens 2 van de 4 organisatiedagen (PK2009 en MTB2010) 

hebben geholpen. Alle andere leden/partners/sympathisanten anderen zijn eveneens welkom en 

dienen slechts 25€  te betalen (20€ voor kinderen) voor deze toch wel lekkerbekkende menu met 

een normaal prijskaartje van 45€.  Betalingen kunnen zoals altijd gebeuren op de rekening van de 

club KBC 734-0114782-40 met vermelding van je naam vóór 19 NOVEMBER.  

De mensen die vrij zijn van betaling (zie hiervoor de klassementspagina op onze website - rode 

volgnummer), sturen een mail (bestuur@twc-hoekske-maleizen.be), sms of telefoontje naar 

(iemand van) het bestuur, uiterlijk bij de sluiting van de pensenkermis op zondag 21 november.  

Dit jaar zal het feest worden opgeluisterd door de aller bekende DJ uit Overijse en omstreken : 

Mike Dennebos ! ....  

En op algemeen verzoek is er ook de terugkeer van het gratis VAT! 
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Wat staat er verder nog op de menu? 

Na het eten en vóór het dansen zullen ook nog een aantal leden en kampioenen gehuldigd 

worden! Er is een heus podium voor zowel mannen en vrouwen, we stellen de beste nieuweling 

en nieuwelinge 2010 voor, een top 10 algemeen ... en nog een aantal andere verrassingen. 

Zorg dus dat je erbij bent ... want afwezigen hebben altijd ongelijk en hun eventuele prijs zal 

automatisch overgedragen worden naar de volgende aanwezige uit het respectievelijke 

klassement.   

 

 

NOG EEN WOORDJE OVER ONZE MOUNTAINBIKE VAN 17 OKTOBER jl. 

Hierbij bedankt het bestuur nogmaals iedereen hartelijk voor zijn of haar 

tomeloze inzet en die ervoor gezorgd hebben dat deze historische dag voor de club 

een meer dan geslaagd event is geworden!!. Met zijn 1650 deelnemers mogen we 

inderdaad van een meer dan  geslaagde mountainbiketocht spreken.  

Zoals door de weermannen beloofd werd het een relatief mooie, maar frisse zondag. 

De eerste paar uren waren behoorlijk koud, waar met de name de seingevers en de 

mensen van de bevoorrading nogal last van hadden.  

Nogal wat deelnemers/fietsers waren daarentegen blij verrast met ons nieuw initiatief ...  

De saucissenkraam “bij Hilde en Christine” waar de saucissen, hamburgers en pensen op hun 

lagen te wachten. Sommige laatstarters konden bijna niet vertrekken omdat het zo lekker rook en 

ze al goesting hadden in zo’n broodje ...nog vóór ze op pad gingen.  

Ook hoorden we achteraf (en zelfs via mail en op het internetforum) van een heleboel 

mountainbikers dat zij hadden genoten van deze mooie, goed georganiseerde en gepeilde tocht!   

BEDANKT! 

 

 

 

 

 

 

 

Een oud mannetje op een fiets vraagt aan de bestuurder van een Ferrari of hij een stukje mee 
mag rijden. Hij maakt zijn fiets vast aan de trekhaak en zegt: 'Ik bel wel als u te hard gaat!'  
Zo vertrekken ze en even later wordt de Ferrari ingehaald door een Porsche.  
Dit kan de bestuurder van de Ferrari niet hebben en geeft meteen plankgas en gaat achter de 
Porsche aan.  
Een verkeersagent staat toevallig net langs de kant met het hoofdbureau te bellen en zegt:  
'Je gelooft het niet, maar hier racen net twee auto's voorbij met minstens 200 km per uur met een 
oud opaatje op een fiets d’r achter bellend of hij er langs mag! 
 

 



 

BESTUUR 2011 

 

Voor volgend jaar staan nog 2 vacatures open 

binnen het bestuur.  

Geïnteresseerden kunnen een mailke, sms of 

telefoontje geven naar iemand van het bestuur  

bestuur@twc-hoekske-maleizen.be of mogen 

eens langskomen op één van onze volgende 

bestuursvergaderingen. (elke eerste vrijdag van 

de maand om 20H in de Bierkar). 

Vrijdag 3 december is de volgende vergadering. 

 

 

ZONDAG 12 DECEMBER 

INSCHRIJVINGEN VOOR SEIZOEN 2011 

 IN DE BIERKAR. 
TUSSEN 10 EN 12 UUR 

 

 

 

 

FIETSWEEK APRIL 2011 

Gezien de zeer kleine belangstelling ± 4 mensen 

gaat de reis naar Benicasim niet door. 

Misschien dat er in 2012 meer mensen zijn die 

weer eens een weekje weg willen. 

We zullen nagaan of het haalbaar is om een 2-of 

3-daagse te organiseren naar bijv. Valkenburg 

in het pinksterweekend.  

Mensen die deze organisatie willen dragen, zijn 

meer dan welkom en mogen zich kenbaar maken 

bij het bestuur.  

Daarover later meer op onze eerste Algemene 

Vergadering van het seizoen 2011. 

  

WIJ FELICITEREN DE JARIGEN VAN 

 NOVEMBER EN DECEMBER 

 

 
 

12 november: Astrid Nieuwenstein 

13 november: Fabienne Dewaet 

13 november: Eddy Vermant 

19 november: Rudi Verschraegen 

26 November: Chris Godaert 

04 december: Roger Vanderlinden 

06 december: Steve Vandezande 

14 december: Paul Dumont  

onze Erevoorzitter 

16 december: Wim Grimonprez 

25 december: Ludo Michiels 

26 december: Luc Borghans 

28 december: Marcel Conings 

 

 

 
 

Zo dit was het dan voor dit jaar.  

Wil je iets kwijt bel of mail me dan op 

secretaris@twc-hoekske-maleizen.be 

Hartelijke groetjes, 

Astrid 

Hollandstraat 25 

3090 Overijse 

 

 

 
 

Voorzitter:   Danny Cappittel   Gsm: 0475 799 118 

Penningmeester: Kris Denil   Tel: 02-657 34 29 Gsm: 0495 729 257 

Secretaris:  Astrid Nieuwenstein   Tel: 02-687 48 46 Gsm: 0495 321 505 

http://www.twc-hoekske-maleizen.be/  
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