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Hoe gaan we het jubileumjaar vormgeven?

Na de algemene ledenvergadering op 28 januari a.s. zal de inschrijving voor deze
avond starten. Noteer vast deze avond je
Dit jaar bestaat onze mooie wielerclub 40
jaar. Dit laten we niet zomaar voorbij gaan, je agenda.
daarvoor hebben we samen teveel mooie
momenten meegemaakt. Samen vieren
staat voorop komend jaar! Op de sluitingsmiddag is door de feestcommissie een tipje Jubileumuitgave van het Verzetje:
van de sluier over het programma opgeIn de loop van het jaar zal een speciale julicht.
bileumuitgave van het Verzetje verschijnen
met alle gedenkwaardige en mooie momenFeestavond:
ten uit onze 40-jarige wielergeschiedenis.
We starten het feestjaar op zaterdagEen echt verzamelobject!
avond 14 maart om 18.30 uur in zaal
Kleijngeld met een gezellige feestavond
voor leden en partners. We hebben gekozen
voor een volledige verzorgde avond voor
onze leden inclusief drank en buffet. Voor
partners zal een kleine bijdrage worden gevraagd. De avond wordt omlijst met een
verrassend optreden.

Fietsweekend Leuven:
In het weekend van 18 t/m 20 september zal
het jubileum voortgezet worden in de stad
Leuven. Op vrijdag 18 september kunnen de
wielerliefhebbers genieten door via een mooie
route over Eersel, Lommel en Averbode naar
de stad te fietsen ( 140 km met twee flinke
pauzes). Op zondag 20 september kunnen
deze wielerfanaten de terugweg aanvaarden
om vanuit Leuven via Herentals, Turnhout en
Baarschot na 140 km weer in het vertrouwde
Zijtaart aan te komen.

Op zaterdag 19 september hebben we GEEN
fietsprogramma, maar een gevarieerd keuzeprogramma in Leuven. We bieden vele mogelijkheden voor een gezellig dagje in deze
prachtige Belgische stad.

Keuzeprogramma:
Iedereen kan naar keuze vanaf de ochtend
instappen in verschillende programma’s,
waarvan sommige onderdelen begeleid worden door enkele clubleden met een speciale
voorliefde en kennis over die onderwerpen:
•

•

•

•

•

Eerste prioriteit is het boeken van een verblijf in een hotel. We hebben momenteel een
optie in het Novotel Leuven aan de rand van
de binnenstad. Op de sluitingsmiddag kregen we veel positieve reacties op de invulling van het fietsweekend. Natuurlijk willen
stadswandeling op eigen benen met
we tijdig iedereen in dit hotel kunnen ondereen door ons aangeleverde plattegrond
brengen. Vandaar de volgende actie ( ook al
en route,
lijkt dit nog aardig voortijdig ……)
bezichtiging van M-Museum (Museum
Op korte termijn zal via René een inModerne Kunst) met bijzondere archischrijving komen voor dit weekend met
tectuur onder leiding van Ton Rietberde vraag:
gen,
Neem je deel aan het fietsweekend van 18
bezichtiging van het praalgraf van pat/m 20 september 2020? Kom je alleen of
ter Damiaan en het Damiaanmuseum
met partner? Wil je twee nachten boeken of
onder leiding van Piet v.d. Tillaart,
een nacht? Ga je voor een eenpersoon of
tweepersoonskamer?
bierproeverij in een van de vele bierbrouwerijen van Leuven met Hans van
De andere vragen over de invulling van de
Eert,
te bespreken onderdelen van het zaterdagprogramma zullen na de jaarvergadering
bezichtiging van de oudste Universivan 28 januari 2020 worden uitgezet onder
teitsbibliotheek of het laatgotische
de leden.
stadshuis,

een dagje winkelen en een gezellig ter- We hebben er zin in en rekenen samen met
iedereen op een jubileumjaar dat nog lang
rasje pakken op de Grote Markt.
zal heugen!
In ieder geval komen we, zowel vrijdagavond als zaterdagavond, samen in een res- De feestcommissie:
taurant alwaar we gezamenlijk dineren.
André, René, Jan en Hans
Daarna staan de vele kroegjes borg voor
een smaakvolle afsluiting van de dag.
•

De feestcommissie is, samen met genoemde
vrijwilligers, druk bezig om het programma
met de betrokkenen in Leuven af te stemmen en vast te leggen. Jullie snappen dat de
eerste vraag bij hotel, restaurant en bezichtiging is …. met hoe velen komen jullie??

