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Sport 2000 Veldtoertocht. 
 
Zondag 24 november is onze jaarlijkse WTC 
Veldtoertocht gehouden. Een ‘vernieuwde 
tocht’ ATB Zijtaart tocht. Vernieuwd ener-
zijds met een nieuwe naam en dankzij de 
nieuwe sponsor, omgedoopt tot Sport2000 
Veldtoertocht. En anderzijds vernieuwd van-
wege een nieuwe organisatie. In september 
is er al begonnen met de eerste voorberei-
dingen zoals: de tocht verkennen, het 
draaiboek vernieuwen en WTC leden te vra-
gen of ze bereid waren om hun steentje bij 
te dragen. 
Op zaterdag 23 november is al vroeg ge-
start met de voorbereidingen, het opbou-
wen van de pauzeplaats en het uitzetten 
van de route pijlen. De eerste deelnemers 
meldden zich al vanaf 08.00 in en het eer-
ste uur hadden zich al 250 deelnemers in-
geschreven. In totaal hebben er 486 deel-
nemers deelgenomen! Dit was een aanzien-
lijke toename ten opzichte van vorige jaar. 
Niet in de laatste plaats dankzij het goede 
weer maar vooral ook dankzij de  inzet van 
de vele WTC Zijtaart leden. De reacties op 
social media waren op een enkele uitzonde-
ring na zeer positief. Reacties als afwisse-
lend, goed uitgezet en we kijken al uit naar 
volgend jaar. Kortom, reden genoeg om op 
deze voet door te gaan en in ons jubileum-
jaar 2020 dit succes te overtreffen. 
  
De organisatie. 
 
 
 
 



 

Inschrijving fietsweekend Leuven 
( 18 – 19 – 20 september 2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende nieuwsbrief is een special rond-
om ons jubileumjaar. Hierin kun je al meer 
lezen over onze activiteiten in 2020. Een van 
die activiteiten is het fietsweekend. Tijdens de 
jaarvergadering van dinsdag 28 januari ko-
men we met meer concrete zaken omtrent de 
invulling van dit weekend via een folder. Op 
de sluitingsmiddag is bekend gemaakt dat we 
in ieder geval op zaterdag 19 september NIET 
fietsen, maar vooral insteken op een gevari-
eerd keuzeprogramma, voor ieder wat wils, in 
de fraaie en gezellige stad Leuven. We hopen 
op een grote deelname vanuit de leden. 
Aangezien we tijdig de hotelaccommodatie 
moeten bespreken, zal als eerste direct na de 
jaarvergadering een inschrijving starten voor 
dit weekend met de vraag: 

• Neem je deel aan het fietsweekend, 

• Ga je alleen mee of met partner, 

• Wil je geen nacht, een nacht of twee  
     nachten boeken, 

• Ga je mee voor een 1-persoonskamer of  
     een 2-persoonskamer? 
Benieuwd naar het programma? Lees de vol-
gende nieuwsbrief ….. 
 
Jan, Andre, René en Hans 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Agenda 2020 
 

Moffentocht   19 januari  
Jaarvergadering  28 januari  
Feestavond   14 maart  
Start seizoen   22 maart 
Klaver van Brabant  19 april 
Jeugdfietscross   16 mei 
Fietsweekend   18-19-20 september 
Sluitingsmiddag  18 oktober 
Veldtoertocht   22 november 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Het bestuur wenst jullie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De pen. 
 
In de nieuwsbrief van oktober 2019 kreeg 
Tiny Verbakel de pen van Jeanne Vervest.  
Omdat Tiny de pen al eens gehad heeft, wil-
de hij de pen aan een ander doorgeven. Dus 
bij deze……….. 
Annie Peeters: geboren in Venray op 8 fe-
bruari 1953 al oudste in een gezin van 5. Ik 
heb nog 3 zussen en een broer. In Venray 
de MULO met succes afgesloten en omdat ik 
graag de N XII opleiding wilde volgen, heb 
ik na de MULO de Vormingsklas gedaan.  
De N XII was de opleiding tot lerares Huis-
houdkunde. In 1974 heb ik het diploma ge-
haald en kreeg een (tijdelijke) baan in Ven-
ray. Ik heb André ( van de Nieuwenhof) in 
1971 leren kennen en in 1975 zijn we ge-
trouwd. André werkte destijds bij de PNEM 
in Veghel en had als standplaats Veghel: zo-
doende moesten we in Veghel gaan wonen. 
In 1975 kreeg ik een baan als lerares Huis-
houdkunde in Helmond en daar heb ik ge-
werkt tot 1978. Ik ben gestopt toen onze 
eerste dochter geboren werd. In 1980 en 
1984 kregen we nog een  
dochter. Nu hebben we inmiddels 4 prachti-
ge kleinkinderen.  
In 1988 kreeg ik de kans om te gaan wer-
ken bij het “Middegaal”: Voortgezet Speciaal 
Onderwijs in Veghel. Tot aan mijn 
(vervroegd) pensioen heb ik daar met ple-
zier kunnen werken. Niet meer VSO maar 
Praktijkonderwijs Fioretti College. 
In 1981 ben ik gaan volleyballen: van huis-
vrouwenvolleybal tot NeVoBo competitie bij 
Skunk. Via een kalligrafiecursus heb ik Ria 
de Klein leren kennen. En van het één kwam 
het ander: samen gaan fietsen, wat leidde 
tot lid worden van WTC in 1996 en be-
stuurslid vanaf 2006. 
Ook ben ik actief lid van Cloeck&Moedigh: 
de jeu de boules vereniging  in St. Oedenro-
de. Samen speel ik met André NPC competi-
tie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verder ben ik als vrijwilligster nog actief bij 
het Aatrium in Veghel: als het weer het toe-
laat ga ik op maandagmiddag en dinsdag-
ochtend wandelen met enkele bewoners.  
 
 
Annie van de Nieuwenhof. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  aan Eddy vd tillaart 


