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Beste fietslie�ebbers, beste leden, 

 

Ons verenigingsleven geraakt maar niet op gang. We hadden er als bestuur alles aan gedaan om een mooie start te 
kunnen nemen in 2021, maar helaas moeten we in het algemeen belang en zeker voor onze gezondheid onze  
zondagse ri�en even uitstellen.  

Ook de jaarlijkse reizen en feestelijkheden hebben we nog niet kunnen organiseren door het hele coronagebeuren. 
De vaccina�e, die nu op volle toeren draait, biedt ons echter opnieuw goede vooruitzichten. Ik heb vorige week 
mijn moeder vergezeld naar het vaccina�ecentrum in Halle en ik was aangenaam verrast door de organisa�e. Alles 
was goed aangegeven en gecoördineerd, de mensen die hier de organisa�e voor zich nemen verdienen een dikke 
pluim! 

We kunnen ook fier zijn op de crea�viteit en de organisa�e van de verschillende ploegen en diens ploegverant-
woordelijken. Ook zij zijn de digitale weg ingeslagen zodat iedereen in zijn eigen bubbel van 4 kan blijven fietsen.  
Zo zijn er heel wat ploegen die op vrijdag de voorziene rit via whatsapp of mail doorsturen. Zo kan iedereen deze rit 
op zijn GPS plaatsen om vervolgens de rit met 4 personen te fietsen. 

Op die manier kunnen we onze condi�e verder uitbouwen en kunnen we ons klaar maken voor de werkelijke start. 
Deze trend biedt ons perspec�even en zo kunnen we veel van onze toffe ri�en uitwisselen en andere  
wielertoeristen ons mooi Pajo�enland laten ontdekken.  

Hopelijk krijgen we na de paaspauze opnieuw wat meer perspec�ef om opnieuw in groep te gaan rijden en dan 
kunnen we weer wat bijpraten �jdens de zondagse ri�en. 

Hou de moed erin, zorg goed voor elkaar en voor jullie condi�e. 

 

Met vriendelijke groet, 

 
 

Eddy       

 
 
 

 

 

REDACTIONEEL 

Even een rechtze�ng : Het is wel degelijk Freddy Goossens die ons als bestuurslid vervoegd hee�, en niet Freddy 
Geeroms zoals verkeerdelijk gemeld. Onze excuses hiervoor.  
 
 
                                                              



Als u kleurrijk wil scoren ...

Drukkerij  Jan Verhoeven
Bergensesteenweg 776c | 1600 Sint-Pieters-Leeuw | tel.  02 361 13 60 | info@drukkerijverhoeven.be
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Aangezien het fietsseizoen nog niet van start kunnen gaan is en er zich nog leden wensen in te schrijven, herhalen 
we hier even  de inschrijvingen. Dit kan gebeuren d.m.v. het inschrijvingsformulier. (zie volgende pagina) 

�� Het inschrijvingsbedrag voor seizoen 2021 bedraagt 60 EUR (all-in). Dit omvat :  

 1. Lidgeld LWT  (zowel rijdende als niet-rijdende gezinsleden) 
 2. Jaarlijkse AED-bijdrage  om alle AED’s te vervangen (afschrijving op 8 jaar).  
     Het jaarlijks omnium-onderhoud wordt betaald door de clubkas). 

    3. Verzekering B.A.,  Lichamelijke Ongevallen en Rechtsbijstand bij de VWB-VBR  
Alle ingeschreven leden van het gezin (wonend op hetzelfde adres) zijn volwaardig lid en genieten van de 
sportverzekering die naast het fietsen ook andere sporten dekt (zie verder). 

***Nieuwe rijdende leden betalen 75 EUR  als gedeeltelijke financiering van de aankoop van 9 AED-toestellen 
die in 2018 en 2019 werden aangekocht.  

 
 

 VERZEKERING : Ieder lid wordt bij aanslui�ng verzekerd. Dit omvat :  
  *verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid t.o.v. derden, een verzekering Lichamelijke Ongevallen en een  
     verzekering Rechtsbijstand in het kader van de uitgeoefende sport.  
 * De dekking geldt 24u/24 voor alle ac�viteiten op de fiets, en andere ac�viteiten ter bevordering  van de  
     gezondheid (meer info op www.vbr-vlaanderen.be ), de website van de VWB.  
 * Indien een lid betrokken is bij een ongeval, volgt hij de procedure vermeld op die website, tabblad  
    “verzekeringen”.  
 * Fietsbijstand onderweg (zie verder) 
 
 STEUNKAARTEN :  
           De prijs van een steunkaart bedraagt 10 EUR. De sympathisanten die een steunkaart kopen krijgen  
 4 x per jaar het clubblad opgestuurd.  
 

�� FINANCIËLE TUSSENKOMST VAN DE CLUB :  
Bij een huwelijk of een geboorte ontvangt een clublid 50 EUR als geschenk. Clubsecretaris Francis Gens moet 
daarvan officieel in kennis gesteld worden. 
Clubleden die  deelnemen aan een officieel brevet van een binnen- of buitenlandse bond dat in het LWT-
programma opgenomen werd, krijgen een tussenkomst van 2,50 EUR op hun inschrijvingsgeld voor dat  
brevet, dit met een maximum van 2 breve�en op één seizoen. Om dit in de prak�jk  eenvoudig te houden 
wordt de “terugbetaling” gedaan door aan de LWT-deelnemers 50 kledijpunten extra te geven  
(waarde 2,50 EUR). 
 

�� LWT BANKREKENING : BE61 0680 4141 8017 
 
 

Vanaf 1.1.2017 veranderde de Bond van verzekeringsmaatschappij : Arena werd vervangen door Ethias. 
De aangi�eformulieren vindt men op bovenvermelde website.  

Het belang van dergelijke toestellen ( én van een degelijke opleiding dringende medische 
hulpverlening is ondertussen overduidelijk bewezen en wij hopen hiermee de veiligheid 
van onze rijdende leden �jdens onze ri�en te verhogen. 
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Gelieve onderstaande gegevens te willen vervolledigen in drukle�ers 

Naam/Voornaam : ……………………………………………………………………………. Geslacht :  M/V 

Straat/Nr : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Postcode : ………………… Gemeente …………………………………………………………………………………………………….. 

Geb. Datum :  ………………….  Na�onaliteit : ………………… Tel./GSM : …………………………………………………….. 

Nieuwsbrief : Ja/neen           Emailadres : ……………………………………………………………………………………………. 

Indien U kiest voor en gezinsaanslui�ng = overige gezinsleden (zelfde adres) 

Naam/Voornaam : ……………………………………………………………………….  M/V – Geb. Datum : …………………… 

Rijksregisternummer : ……………………………………………………………..      Rijdend lid : Ja/neen 

Naam/Voornaam : ……………………………………………………………………….  M/V – Geb. Datum : …………………… 

Rijksregisternummer : ……………………………………………………………..       Rijdend lid : Ja/neen 

Naam/Voornaam : ……………………………………………………………………….  M/V – Geb. Datum : …………………… 

Rijksregisternummer : ……………………………………………………………..      Rijdend lid : Ja/neen 

Naam/Voornaam : ……………………………………………………………………….  M/V – Geb. Datum : …………………… 

Rijksregisternummer : ……………………………………………………………..      Rijdend lid : Ja/neen 

Adressen extra abonnement LWT clubblad 10 euro  : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Gelieve te storten op rekeningnummer : BE61 0680 4141 8017 van LWT Bedrag : 60 euro     
      + extra abonnementen clubblad (indien van toepassing) 

Bescherming van de persoonsgegevens      

Ik ga er mee akkoord dat de persoonsgegevens op dit formulier gebruikt worden door het clubbestuur om de inschrijving  
te vervolledigen bij VBR Vlaanderen, nieuwsbrieven en emails te ontvangen en briefwisseling per post  te ontvangen op 
mijn thuisadres. 

Voor akkoord  
 

Datum :          Naam & handtekening :   

 

 

 
Betaling werd uitgevoerd per overschrijving op  …………… (datum)     



Louyet Sint-Pieters-Leeuw
Bergensesteenweg 720
1600 St. Pieters Leeuw
Tel. 02 360 08 80
www.louyet.bmw.be

DE ALLEREERSTE  

BMW 2 REEKS 
GRAN COUPÉ.

4,6-8,3 l/100 km • 120-188 g/km CO2 (WLTP)
Contacteer uw concessiehouder voor alle informatie over de fiscaliteit van uw voertuig.

Milieu-informatie (KB 19/03/04): www.bmw.be
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In ons 50-jarig bestaan, geven we graag eens wat cijfers door. Deze gegevens zijn gebaseerd op de laatste  
ledenlijst en enkel de rijdende leden worden hier in overweging genomen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Gemiddelde lee�ijd van alle fietsers : 60 jaar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld aantal jaren lid : 16 jaar  

 

 

 

 

 

45% van de fietsende leden woont in St.-Pieters-Leeuw 
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In het clubblad 2019/4 maakten we melding dat Michel Crokaert (Spor�vo’s) in augustus van dat 
jaar door een auto omver gereden werd.  Bij de opera�e van de polsbreuk waren heel wat compli-
ca�es (3 opera�es…) maar door zenuwbeschadiging bleef het gevoel in de linkerhand beperkt tot 
20%, waardoor fietsen problema�sch werd.  Wij wensen hem beterschap voor de toekomst!  

Nadat oud-bestuurslid Jean Detré (De Trappers) zich op het einde van januari al enkele dagen onwel 
voelde met eerder onduidelijke symptomen, moest hij uiteindelijk toch gehospitaliseerd worden in 
het UZ van Je�e, waarbij duidelijk werd dat het ging over een har�nfarct.  Hij kreeg dezelfde dag 
nog een stent ingeplant om de bloed- en zuurstofvoorziening van de hartspier te bevorderen.   
Een paar dagen later mocht hij het ziekenhuis verlaten en na enkele weken rust kon begonnen worden met de cardio -
revalida�e bij de kinesist.   

Josée Vandevelde (D ploeg) onderging in de loop van de maand maart een heelkundige ingreep waarbij het duimgewricht  
vervangen werd door een prothese.  Er volgden een paar weken met serieuze ongemakken, maar nadat alle hematomen  
weggetrokken waren kwam het geleidelijk weer helemaal in orde.  We zijn er trouwens zeker van dat echtgenoot Jef (Cyclo’s) 
haar goed in de wa�en zal gelegd hebben.   

Jean-Paul De Porre (Toeristen) moest op 18 maart in het OLV ziekenhuis van Aalst een zware rugopera�e ondergaan omwille 
van een uiterst zware en pijnlijke rughernia.  Na een week ziekenhuis mocht hij weer naar huis voor verder herstel en  
revalida�e. Wij wensen hem hierbij alvast het beste en hopelijk kan hij over enkele weken het fietsen weer herva�en. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Op 28 maart, �jdens een rit (met Jean-Pierre Vanhemelrijck en Jacqueline), kwamen Pierre Ma�ens en Julien Spitaels in  
Galmaarden ongelukkig ten val...met zware gevolgen. Ze werden in eerste instan�e opgenomen in het ziekenhuis van  
Geraardsbergen, Pierre werd al snel overgebracht naar ASZ Aalst, Julien ’s anderendaags naar Halle. 

Bij de val liep Pierre verschillende breuken op : kaakbeen, oogkas en linker pols.  Hij onderging een opera�e aan kaak en  
oogkas, de pols moest niet geopereerd worden (gips).   

Ook Julien kwam er niet zonder kleerscheuren vanaf : 12 gebroken ribben en gebroken rechter voorarm.  De arm werd  
geopereerd (dit was al de 5e keer na vroegere breuken en opera�es aan dezelfde arm…).  Julien mocht nadien het ziekenhuis  
verlaten voor verder herstel thuis. 

Pierre (Toeristen) en Julien (D ploeg); Julien mocht ’s vrijdags naar huis, Pierre op dinsdag 6 april. 

Pierre en Julien wensen uitdrukkelijk JP Vanhemelryck en Jacqueline te bedanken voor hun hulp ter plaatse en ook na het  
ongeval (fietsen ophalen en zo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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We melden U met veel plezier de geboortes van Léa en Eowyn (beide van de Tempo-ploeg)  

Proficiat aan Raf Pannus (Tempo’s) en Marie-Laure bij de geboorte van Léa (1e kind, 4kg030,49cm).   
Proficiat ook aan de grootouders Pierre Pannus (Tempo’s) en Hilde (3e keer!) en aan nonkel – peter 
Tuur (nog een Tempo-man!).  

Proficiat aan Dries Dierickx (Tempo’s) en partner Kim bij de geboorte van eerste kindje Eowyn op 4 
maart, een flinke dochter (3,5 kg).  Proficiat ook aan Dirk Dierickx en Bethy Goossens (Moderato’s)  
die daarmee voor de derde keer grootouders werden. 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Spij�g genoeg namen we ook afscheid van de vader van Luc Geerts (Tempo’s)  en van Marie-Josée 
Vanderstraeten ( = schoonmoeder van Pierre Ma�ens). Onze innige deelneming bij dit overlijden. 

 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Op 23 maart werkten we als club mee aan de opname van een promofilmpje van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw, filmpje dat 
moet dienen om bekend te maken dat een aantal gemeentelijke diensten verhuizen naar het landhuis De Viron (naast het  
Coloma domein): bibliotheek, cultuur, sportdienst,… Bestuursleden Jenny Roobaert, Luc Mertens, Roland Demol en Piet Van 
Wanseele deden daarbij dienst als figuranten in clubkledij (natuurlijk) en op de fiets.  Indien dit filmpje beschikbaar is, zal het 
zeker op onze website te bekijken zijn. 
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

Op 14 april (en na een Covid-sneltest) werkten LWT-ers mee als vrijwilliger, deze keer aan de 
start van de Brabantse Pijl voor dames in Lennik.  Met dank aan (alfabe�sch):  Roland Demol, 
Freddy Goossens, Marcel Huygens, Stephan Jooris, Edgard Van Hecke, Willy Van Hemelrijck, 
Piet Van Wanseele en Philibert Wauters. 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

 

 

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ 

 

Welkom aan de nieuwe leden :  
Gert Van Impe - Overboelare  

De bestelde clubkledij is aangekomen. Voor meer info, kunnen jullie terecht bij Jenny Roobaert via 
mail  (jenny.roobaert@skynet.be) of telefoon (0475/98.72.68)  

Fietsers die geen inspira�e meer hebben of eens een andere omgeving willen verkennen, kunnen terecht op onze website.  
Er staan al heel wat ri�en op en zeker de moeite om eens een kijkje te nemen. Om de GPS-routes te bekijken, moet je inloggen 
op de site en dan ga je vervolgens naar “Ledenhoekje” en dan klik je op “GPS-routes” ... 
Mochten er fietsers zijn die een GPS-route willen delen met andere clubleden, stuur deze door naar John Deroo en hij zal ze 
met veel plezier op onze website plaatsen.  
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Dagboek van Jantje (3 jaar)  

8u15 : Piep, zie de zon. Hopsa, zei mama. Oogjes gewreven. Ikke wakker. 

8u30 : Gewassen. Was niet vuil. Wilde niet. Moest. 

8u40 : Boterham gegeten. Had geen honger. Melk moeten drinken. Had geen dorst. 

9u00 : Kop omgegooid. Ikke in de hoek gevlogen.  

9u10 : Tuin ingewandeld. Pier gevonden. Wou niet spelen. Pier doodgetrapt. Dode pier laten liggen.  

9u30 : Met bal gespeeld. Bal rolde weg. Kwam niet terug. Stoute bal.  

9u50 : Terug naar huis. Poes bij staart getrokken. Poes boos. Ikke ook.  

10u20 : Broek uitgetrokken. Mocht niet. Broek terug aangetrokken.  

10u35 : Terug in tuin. Gevallen. Opgestaan. Niet gehuild. Ikke flink zijn.  

10u50 : Onder kast gekropen. Was moeilijk. Ging juist.  

11u00 : Mama mij kwijt. Mama Jantje geroepen. Ikke gelachen. Mama mij gevonden. Was blij. Toch slaag gekregen.  
    Niet serieus.  

12u00 : Soep gesmost. Pudding langs kin laten lopen. Vieze jongen zei mama.  

13u05 : Naar bed. Geen goes�ng. Moest. Geen vaak. Liggen denken. Er kwam niets. Opgehouden met denken. 

14u00 : Weer opgestaan. Naar dooie pier gaan kijken. Lag er nog.  

15u00 : Kous uitgetrokken. Met tenen gespeeld.  

15u20 : Met blote tenen schuif opengetrokken. Schuif gevallen op blote tenen. Ikke gehuild.  
     Mama opgespeeld. Ikke nog meer gehuild.  

16u05 : Koffie gedronken. Halve boterham opgegeten met jam. Lekker jam jam.  

17u20 : Gaatje gevonden in pull-over. Draadje uitgetrokken. Mama kwaad.  

18u15 : Pa thuisgekomen. Pa vies. Ikke gelachen. Hij ook.  

19u00 : Avondmaal. Braaf geweest. Niet gemorst. Mama blij.  

19u30 : Gezongen van tarara tara...Pa kwaad. Ikke ook.  

19u45 : TV gekeken. Snap er niets van. Vreemde mensen in die kast. Doen raar. Aapjes gezien. Plezierig.  

20u00 : Omdat moe moe is en va vaak hee�, moet ikke naar bed. Veel te vroeg. Uit protest op trap gaan  
     liggen. Lig daar nog... 
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Bruno Niels
Gardening Een familiaal bedrijf sinds 1973

0497 19 14 66

info@brunonielsgarden.be

www.brunonielsgarden.be

facebook

Totaalconcept voor uw 
tuin, terras & oprit
Speciale projecten • Kunstgras 

Ontwerp • Aanleg • Onderhoud
Advies & gratis offerte op maat

Genoeg van gras maaien en
onkruid wieden? 

Liever zalig genieten van het
zonnetje en een glaasje in de
hand op je vernieuwd terras?

Contacteer ons en wij zorgen
ervoor dat je deze zomer
voor de volle 100% van je
tuin kan genieten…

DB384477E7
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Heroica Classics ‘21

Zaterdag 7 AUGUSTUS
VIELSALM

SEAN KELLY 
CLASSIC

www.seankelly.be

www.VWB.be

Prachtig parcours doorheen de Ardennen
VOLLEDIG VERNIEUWD PARCOURS

.BEWWW.VBR

Een scala van kwaliteitstochten

Datum Startplaats Event
20/02 OPWIJK Brussel - Opwijk - De Nil Classic
20/03 ROESELARE Jempi Monsere Heuvelklassieker
27/03 LIEDEKERKE Parel Van Het Pajotteland
24/04 BAZEL Saeftinghe Classic
08/05 ZELEM Acht Van Zelem - 25e editie
29/05 HALEN Dylan Teuns Classic
05/06 ALKEN Cristal Alken Classic
12/06 REKEM Rekem-Francorchamps-Rekem  

13/06 TEMSE 20e Jan Bogaert Classic
19/06 WEVELGEM 50e Wevelgem Cycling Classic
26/06 KESSEL-LO Vlierbeekriders Classic 2021

27/06 BILZEN Alden Biesen Classic

07/08 VIELSALM Sean Kelly Classic

04/09 BUGGENHOUT Avalon Bike Rock
05/09 HAMME (O.VL.) 53x11 Classic

LWT_tijdschirft_advert_VWB_2021.indd  21 13/04/21  13:34
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Audi Heremans Ternat

Assesteenweg 101 | 1740 Ternat | 02 582 13 12

Maak online een afspraak op www.heremans.be

Kom in alle rust en veiligheid uw nieuwe Audi ontdekken 
en krijg persoonlijk advies op maat. Onze adviseurs geven 
u met plezier wat meer uitleg over onze verschillende 
modellen. 

Vandaag is de perfecte dag voor een nieuwe Audi. Ontdek 
de beste condities bij Audi Heremans Ternat.

V.U./Adverteerder: Heremans Ternat, Assesteenweg 101, 1740 Ternat - BE 0882.349.315.

 Uw Audi 

Verdeler.
Ontdek uw nieuwe Audi bij 

Audi Heremans Ternat.
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UW PROFESSIONEEL BEDRIJF VOOR

HET MILIEUVRIENDELIJK ONTMOSSEN EN  
RENOVEREN VAN UW DAK MET LAGE DRUK EN STOOM

NATUURLEIENDAKEN • ETERNITDAKEN  
PANNENDAKEN • SNELDEKDAKEN

PREVENTIEVE EN CURATIEVE BEHANDELING  
TEGEN MOSVORMING

ALGEMENE DAKWERKEN • KOPER EN ZINKEN GOTEN  
PLAATSEN VAN VELUX

ISOLEREN VAN UW DAK • HORIZONTALE DAKEN 
LICHTKOEPELS

MIVI
BELGIUM

Milieuvriendelijk ontmossen en 
renoveren van daken

DAK- KOPER & ZINKWERKEN

02 331 05 95
info@mivi.be
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Pro @ Heart Symposium & Master @ Heart Sportonderzoek. 
In het laatste clubblad van 2020 stonden op pagina 38 de woorden “wordt vervolgd”.  
Wel, het eerste vervolg is hier. 
De resultaten van het algemeen sportonderzoek van de universiteit; zoals in de uitgave 3 van 2020 beschreven werd, wordt op 
24-26 september wereldkundig gemaakt. 
Uiteraard mogen we vandaag de primeur aan onze LWT-vrienden nog niet voorbehouden. Om het met de woorden van de 
organisa�e volgens hun website h�ps://proatheartsymposium.be/ te zeggen: 
 
We are proud to announce that from September 24-26, 2021, the Department of Cardiovascular Diseases of the University of 
Leuven and the pro@heart consor�um in collabora�on with the Medical Commi�ee of Belgian Cycling organizes 
an interna�onal symposium with the overarching theme 
“Protec�ng the athlete by improving our understanding of athlete’s physiology”. 
This symposium will be held in the Pieter De Somer Aula and the University Hall in the old historic center of Leuven as an offi-
cial side-event during the 2021 UCI Road World Championships.  
We present an a�rac�ve scien�fic program with the aim of upda�ng physicians and other (para-)medical professionals, while 
at the same �me delivering a prac�cal message for athletes, trainers and the lay public. 
We are proud to have a�racted na�onal and interna�onal top speakers with renowned exper�se in sports and exercise cardi-
ology.  
 

 
Dus met z’n allen dus uitkijken naar 24/09 naar de resultaten van Pro@Heart. De resultaten van Master@Heart worden later 
bekend gemaakt.  
Hoe is het onderzoek Master@Heart in de prak�jk verlopen? Vierhonderd amateurfietsers hebben deelgenomen aan dit pro-
ject. Iedereen is, een dag lang, grondig medisch onderzocht op o.a. op hart- en fietspresta�es. Het doel van het onderzoek was 
om na te gaan “hoe gezond of ongezond is duursporten en specifiek fietsen, wat is het  
(on-) guns�g effect op het lichaam van de fietser? Wat zijn de nega�eve neveneffecten van duursport bij mensen van onze 
lee�ijd?” 

Nvdr : Pro@heart hartonderzoek richt zich tot personen tussen 16 en 23 jaar. Terwijl het onderzoek van  
Master@heart zich richt tot personen tussen 45 en 70 jaar. 



 

shapeFISIX success.
 KINE REVALIDATIE TRAINING

 02 310 77 74
 Kasteelstraat 20E - Sint-Pieters-Leeuw

 www.fisix.be
  info@fisix.be
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VANDERPOOTEN - ANCKAERT
Groothandel groenten

0477 527 795 - Vlezenbeek

Doe mee en help je vereniging
Vooruit !

Ben jij lid van een vereniging?
Of wil je de vereniging van iemand anders steunen? 
Kies nu de vereniging die jouw leuk steuntje krijgt. 
Bij elke aankoop die je bij MAKRO doet, 
krijgt die vereniging 3% van die aankoop. 
Dit bedrag komt als tegoed op hun MAKRO-kaart.

KOPPEL JE MAKROKAART VIA LEUKSTEUNTJE.BE EN STEUN OP DIE MANIER DE LEEUWSE WIELERTOERISTEN
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Iedere deelnemer aan master@heart werd verzocht om 2019 en 2020  e.v. zijn lichamelijke bewegingen 
(gpx-info) door te sturen naar de Katholieke Universiteit van Leuven incl. Bakala Academy dat onder 
leiding staat van de wereldberoemde professor prof. Peter Hespel, Scien�fic Director. 

Bakala Academy - Athle�c Performance Center' is een hoogstaand onderzoeks- en testcentrum, ont-
staan uit een samenwerking tussen ZB Sports Development en de KU Leuven. Het ontstond in 2012, toen 
de Tjechische zakenman, investeerder en wielerfan Zdenek Bakala begon samen te werken met de KU 
Leuven. Onder leiding van prof. Peter Hespel begeleidde de onderzoeksgroep Inspanningsfysiologie van 
deze universiteit al sinds 2001 de wielerploegen van Patrick Lefevere, na de stopze�ng van de befaamde 
Mapei wielerploeg.  

Eén van de leden van L.W.T. had het genoegen om deel te mogen uitmaken van dit sportonderzoek Master@Heart. Daarbij 
werd gevraagd om de computergegevens, van Garmin, iedere rit, te synchroniseren met de so�ware van TrainingPeaks.com. 
Zo gezegd zo gedaan. 

TrainingPeaks is een so�wareprogramma gekend onder “de echten” waarbij de pieken in de trainingsopbouw (de naam zegt 
het zelf) kunnen gemonitord worden en ook o.a. de hartpresta�es gevolgd kunnen worden. En eventuele hartafwijkingen op-
gespoord, hartritmestoornissen enz. 

Deze so�ware vertaalt zich ook in de “heart rate training stress score”. HrTSS genoemd. Zijnde de objec�eve waarde van de 
krach�nspanning dat een hart moet leveren bij een training. 

Zo had Mathieu Van der Poel bij zijn zege in de Strade Bianchi een TSS van 408. Om u een idee te geven.  

TSS = IF x duur in aantal uur x 100 
IF = intensity factor = vermogen van de inspanning/FTP 
Wanneer het vermogen niet voorhanden is, wordt vaak de hartslag (hr) gebruikt: 
hrTSS = hrIF x duur in aantal uur x 100 
hrIF = (hr inspanning – hr rust)/(hr omslagpunt/hr maximaal) 

We kijken dus met z’n allen uit naar de persvoorstelling van Pro@heart op 24/09. En wachten op de Master@Heart conclu-
sies. Is fietsen gezond of niet?      
 
Uiteraard hebben we voorgaande tekst eerst ter goedkeuring voorgelegd aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Hieron-
der leest u het standpunt van de KUL 
*************************** 
Misschien nog even benadrukken dat wij als onderzoeksgroep er zeker van zijn dat sporten zo goed als al�jd gezonder is 
dan niet sporten! De risico's van niet ac�ef te zijn, zijn enorm. 
Bij pro@heart zijn we vooral benieuwd om te zien waarom, een zeer kleine hoeveelheid van de jonge sporters, problemen 
krijgen met het hart. Is dit gene�sch, is dit door een bepaalde vorm van training, of hebben ze echt gewoon pech of zijn er 
andere factoren welke we nu nog niet weten.  
Bij master@heart zijn we vooral geïnteresseerd in de soort van kransslagader verkalking welke optreed rond het hart. Bij zo 
goed als alle oudere mannen zullen we een vorm van verkalking zien optreden boven de 45 jaar. De vraag is vooral of er 
een verschil zit tussen personen die vroeg gestart zijn met sport tov. diegenen die later zijn gestart en diegenen die eigenlijk 
nooit hebben ac�ef gesport.  
Daarnaast zijn we dan ook geïnteresseerd in de soort van verkalking. Gaat dit om een "stabiele vorm" welke weinig risico 
inhoud, of gaat het toch eerder om een gevaarlijke instabiele vorm welke los komt en een infarct veroorzaakt.  
 
Als het zover is, en er zouden "ontdekkingen" gedaan worden probeer ik deze zeker met jullie te delen.  
 
Christophe Dausin ,Doctoral Researcher 
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Zoals jullie kunnen gezien hebben op Ring TV, hebben de dames van LWT het opgenomen tegen de mannen van 
KWB Zuun. (voor degene die de uitzending gemist hebben, staat ze nog op onze website)  

Na het bedenken van een originele naam van onze bereiding (eigenlijk konijn met pruimen in een modern kleedje), 
konden we rond de middag eraan beginnen in een ontspannen sfeer. We hadden ongeveer 1.5u �jd om het gerecht 
klaar te maken. (konijn met gueuze). Dit alles ging door in de brouwerij Lindemans.  

Alle ingrediënten klaarleggen, po�en en pannen nemen en uiteraard het konijn. Dat moest versneden worden en 
het vlees van de billen hadden we thuis al fijn gemalen zodat we �jd genoeg zouden hebben om alles klaar te  
maken. We hadden maar 2 gasvuren ter beschikking en soms was het wat puzzelen. Onze saus hebben we bereid 
met het karkas van het konijn en enkele groenten zoals wortels en dan overgoten met gueuze.  

Intussen hebben we onze aardappelen geschild en het  verse witloof gesneden. Het witloof kort gebakken, en  
bevoch�gd met gueuze en een lepeltje verse honing (van bij naburige imker) toegevoegd.  

Na dit alles, hebben we alles mooi geschikt op een bord en voorgesteld aan de 2-koppige jury. De jury was toch  
onder de indruk van onze presenta�e. De enige opmerking was dat het konijn niet genoeg naar geueze smaakte.  

De mannen van KWB Zuun waren waardige tegenstanders en gingen welverdiend met de 1ste prijs naar huis.  

Voor ons was het zeker een leuke ervaring en we gingen dan ook huiswaarts met een goed gevoel.   
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Culinaire Slagerij 

Traiteur

De Nachtegael
Lenniksebaan 96 | 1701 Itterbeek

Tel. 02 569 27 45

Graag nodigen wij u uit voor het ontdekken en degusteren van onze wijnen, 
rums, whisky’s en gins en streekproducten. Wijnen uit alle landen en wijnstreken. 

Rechtstreekse invoer van wijnproducent. Leveringen voor al uw feesten en  
samenstellen van geschenken in functie van uw wensen en budget.

Lenniksebaan 1309 - 1602 Vlezenbeek - 02 461 35 00 - 0475 21 51 28
www.lvdj.be
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SLAGERIJ • TRAITEUR
A. Algoedstraat 29 - 1750 Lennik - 02 306 33 09 - info@stier1.be

www.stier1.be
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Ter vervollediging geven we de oplossing van deze hoofden :  

1. Piet Van Wanseele 

2. Jenny Roobaert  

3. Eddy Anckaert (ja, zo zag U de voorzi�er nog niet :)  

4. Olivier D’amour  

De winnares was Ann Mosselmans en kreeg 1 fles wijn. Proficiat !   



Erkend vastgoedmakelaar
BIV 509 419

Galgstraat 87
1600 Sint-Pieters-Leeuw

0474 65 93 94
info@immopicke.be

Galgstraat 87
Bildstraat 1

1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 377 10 07

Hugo 0473 93 99 49
Pieter 0479 20 70 16

Juridisch advies
Residentiële verkoop - verhuur

aangifte van nalatenschapsdossiers
successieplanning

IMMO PICKÉ BV BVBA

 www.immopicke.be

SUCCESSIEKANTOOR  
PICKÉ

• Bosexploitatie
• Hakselwerken 
• Gronden bouwklaar maken
• Reinigen / aanleggen waterwegen,  

poelen en vijvers
• Maaiwerken

0468/03 12 75 & 0468/03 16 14 
BDS.forestry@gmail.com  
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De winnares van vorige wedstrijd was Ann Mosselmans (voor meer info zie onze website : www.lwt.be)   
Dit keer is de wedstrijd voor de “puzzelaars”.  
De eerste die de juiste oplossing instuurt wint  1 fles wijn. Sommige antwoorden staan ook in het 1ste clubblad (van 2021).  
Veel succes.  

Welk woord zoeken we ?  

 

Stuur het juiste woord via mail door naar : cathy.de.ryck@skynet.be  
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A-PLOEG : Ploegfoto 2019 (boven) en ploegfoto 2020 �jdens Corona (onder)  
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BNP Paribas Fortis Kantoor Schepdaal
E. Eylenboschstraat 18 
1703 Schepdaal 
Tel.: +32 (0)2 456 95 50 
RPR: 0697605588

BNP Paribas Fortis Kantoor Borchtlombeek 
Kerkstraat 3 
1761 Borchtlombeek 
Tel.: +32 (0)2 583 46 10
RPR: 0697605588

IN EEN WERELD IN VERANDERING,
AAN HET GOEDE ADRES 

VOOR AL UW BANKZAKEN.

VOOR AL UW BANKZAKEN 
Kom beslist eens kennismaken met  
de unieke voordelen van BNP Paribas Fortis.
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FLANDRIENS  : Ploegfoto 2019 (boven) en ploegfoto 2020 �jdens Corona (onder)  
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TEMPO’s  : Ploegfoto 2019 (boven) en ploegfoto 2020 �jdens Corona (onder)  



Wat kan  
KBC voor ú 
betekenen?

www.kbc.be

KBC Bank Sint-Pieters-Leeuw 
Rink 21, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 370 01 40 - st.pieters.leeuw1@kbc.be

KBC Verzekeringen Coppens - Ghysels
Rink 18, 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 378 30 93 - coppens.ghysels@verz.kbc.be
Verbonden agent, BE 0824.581.756 van KBC Verzekeringen NV

Garage G. de Laat
Bergensesteenweg 706B - 1600 Sint-Pieters-Leeuw

Verkoop van nieuwe en jonge tweedehandswagens
Atelier en carrosserie
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SPORTIVO’S   : Ploegfoto 2019 (boven) en ploegfoto 2020 �jdens Corona (onder)  
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CYCLO’s  : Ploegfoto 2019 (boven) en ploegfoto 2020 �jdens Corona (onder)  



Café  DE  MERSELBORRE
Bij  kurt  &  Diana

Schaliestraat 2, 1602 Vlezenbeek

Open vanaf: 10.00 u
Dinsdag gesloten
Tel: 02/569.69.82

www.thesora.be

Ninoofsesteenweg 354   Lombeekstraat 22b
1700 Dilbeek     1760 Roosdaal
02/569.38.38     054/33.76.49
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TOERISTEN : Ploegfoto 2019 (boven) en ploegfoto 2020 �jdens Corona (onder)  



Herstellingen alle merken

SCOTT - CUBE - OXFORD - KUOTA
ZANNATA - EBIKE das original - OLMO

JP BIKES
P. Gilsonlaan 4 - 1601 Ruisbroek

02 377 66 15
johan.peremans1@telenet.be

maandag gesloten

Sint-Pieters-Leeuw 
en Lennik

HET ARGENTA TEAM `
SINT-PIETERS-LEEUW 
CENTRUM HEET U WELKOM!
SPAREN – BELEGGEN – 
KREDIETEN – VERZEKEREN

Argenta 
Sint-Pieters-Leeuw Centrum
Rink 48 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Argenta Bank en Verzekeringen
ON 0501.950.848 RPR Brussel
T 02 331 30 07
splcentrum@argenta.be
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D– PLOEG  : Ploegfoto 2019 (boven) en ploegfoto 2020 �jdens Corona (onder)  
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TRAPPERS : Ploegfoto 2019 (boven) en ploegfoto 2020 �jdens Corona (onder)  
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MODERATO’s : Ploegfoto 2019 (boven) en ploegfoto 2020 �jdens Corona (onder)  



Autocarverhuur - Daguitstappen
Evenementen - Concerten - Kerstmarkten

CityTrips - Meerdaagse reizen - Touroperators

Belfius West-Brabant CommV.
Agentschap Rink
Pastorijstraat 17 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02 334 70 80

Agentschap Negenmanneke 
Weerstandsplein 1, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
02/334 71 10

VERKOOP • HERSTELLINGEN • ONDERHOUD • E-bikes center

zaterdag: 10u - 17u

GSM 0498/05 96 21 • info@EMS-bikes.be  •  www.EMS-bikes.be  •  www.facebook.com/EMS-bikes

Openingsuren: 

maandag gesloten
dinsdag tot vrijdag: 9u tot 12u - 13u tot 18u30

zaterdag: 10u - 17u

S Bikes
usselsestraat 119
50 Sint-Martens-Lennik

“STEEDS GROTE 
STOCK ELEKTRISCHE 

FIETSEN”

EMS Bikes
Brusselsestraat 119

1750 Sint-Martens-Lennik
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Door de Corona-maatregelen konden op het einde van het seizoen geen “normale” foto’s genomen worden.  

Als “aandenken” wilden we de foto’s toch meegeven. Binnen een paar jaar zullen we op deze uitzonderlijke periode  
kunnen terugkijken en aan ons nageslacht tonen.  

PS : voor de volledigheid, geven we jullie ook deze foto van het voltallige bestuur mee. Ze werd eerder dit jaar genomen.  

 

 



Bloemen Rudi & Veerle

Tel. +32 (0)2 378 37 11

+32 (0)2 377 17 87

Fax +32 (0)2 331 10 24

GSM +32 (0)475 43 30 10

e-mail: bloemen_rudi@hotmail.com

bvba RANIE
Galgstraat 73

1600 Sint-Pieters-Leeuw

btw BE 0466 109 051

Rudi & Veerle Van Vlaenderen - Vanden Houwe, Rani & Niels

WOENSDAG GESLOTEN, behalve feestdagen

openingsuren: maandag tot zaterdag van 9.00 tot 19.00 uur

Zon- en feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur

SLAGERIJ
Alain & Muriel Overath

J. Depauwstraat 90
1600 Sint-Pieters-Leeuw

02 377 18 46

Cycles Pé
6 rue de Bruxelles • 1480 TUBIZE

Tél. 02 355 51 36Pijnbroekstraat 54 - 1600 Sint-Pieters-Leeuw
koen@kapsalonkoen.be - www.kapsalonkoen.be

Tel. 02 360 26 43

C

www.chipson.be

Chipson evonet.be

francispeetroons gmail.com

Op “Afspraak”New in 2021

Computers & Digital printing

KLEEFLETTERS-LARGE PRINTING...

Computers op maat
@

@

Lotsebeemd 1 - 1651 Lot
0475 460 184 - ophals.dirk@telenet.be

www.dakwerkenophalsdirk.be

Café in
‘T VAGEVUUR
DC VAGEVUUR

Bij Raymond & Marina
Paridaens-Beirens

Vlezenbeeklaan 91
1600 Sint-Pieters-Leeuw

02 377 89 20
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JUNI  

AUGUSTUS 

JULI De mooiste jaren van het leven,  
beginnen elk jaar opnieuw.  

1 / 6 De Cock François 
1 / 6 Keyaerts Gunter 
3 / 6 Nechelput Koen 
4 / 6 Deproost Jos 
5 / 6 Keyaerts Wout 
6 / 6 Blommaert Eugène 
6 / 6 Jooris Stephan 
6 / 6 Vandersteen Greet 
7 / 6 Vandergucht Daniel 
8 / 6 Lobelle Jeroen 
9 / 6 Van Cutsem Nina 
10 / 6 Debremaeker Bruno 
12 / 6 Neu
ens Bernard 
14 / 6 Meeremans Rudi 
15 / 6 Braunshausen Audrey 
15 / 6 Willems Chris�ne 
16 / 6 Van Steenberghe Luc 
16 / 6 Verstraten Roger 
17 / 6 Lintermans Jean-Pierre 
17 / 6 Decrem Jeannine 
22 / 6 Arnoes August 
25 / 6 Krachtmans Hilde 
26 / 6 Januarius Claude 
26 / 6 Mosselmans Luc 
26 / 6 Mertens Luc 
28 / 6 Gens Francis 
28 / 6 Beké Sarah 
28 / 6 Ghysels Marie-Louise 
29 / 6 Verhoeven Piet 
30 / 6 Jimenez Giovany 

3 / 7 Borremans Victor 
6 / 7 Keyaerts Edouard 
6 / 7 Braunshausen Celine 
6 / 7 Vanderelst Sibe 
7 / 7 Teirlinck Roeland 
7 / 7 Vanhoorebeek François 
7 / 7 Cardon Eddy 
8 / 7 Berghmans Yolande 
9 / 7 Tondeur Francine 
9 / 7 Vandevelde Peter 
10 / 7 Pauwels Daniel 
12 / 7 Roelant Maarten 
13 / 7 Steenhouwer Jana 
14 / 7 Bernard Ronny 
15 / 7 Vanzeebroeck Jan 
15 / 7 Vanbellinghen Carla 
15 / 7 De Ryck Cathy 
16 / 7 Cambier Philiep 
18 / 7 Van Den Berghe Kirsten 
20 / 7 Hens Nele 
21 / 7 Van Volsem Georges 
22 / 7 Van Der Elst Albert 
22 / 7 Denayer Tommy 
23 / 7 Declerck Marc 
23 / 7 Geerts Elke 
24 / 7 Demuynck Mark 
25 / 7 Calloens Jacqueline 
28 / 7 Belange Sonia 
29 / 7 Pannus Pierre 
30 / 7 Landsheere Chris�ne 
31 / 7 Van Wanseele Piet 

1 / 8 Coppens Luc 
1 / 8 Suenens Pieter 
2 / 8 Mertens Maria-Helena 
2 / 8 Marcelis Patrick 
2 / 8 Quinot Kurt 
3 / 8 Van Craenenbroeck Greta 
3 / 8 Emmerechts Herman 
4 / 8 Vanalphen Marc 
4 / 8 Van Campenhout Rudi 
4 / 8 Verlinden Karin 
5 / 8 Huygens Petrus 
7 / 8 Claes Gilbert 
8 / 8 Van Nooten Jacqueline 
10 / 8 Temmerman Dirk 
11 / 8 Anckaert Tille 
12 / 8 Van Den Berge Annic 
12 / 8 Vannoppen Patrick 
12 / 8 Kestemont Elisabeth 
13 / 8 Vanhoedenaeghe Jeanine 
13 / 8 Baré Francis 
14 / 8 Wispenninck Roger 
15 / 8 Dedoncker Jenny 
15 / 8 Lanes Harry 
15 / 8 Schoonvaere Monique 
17 / 8 Vranckx Annie 
17 / 8 Van De Vijver Rose�e 
18 / 8 De Coen Maurice 
21 / 8 De Boodt Chris�an 
21 / 8 Dedobbeleer Jef 
23 / 8 Dirix Anna 
24 / 8 Claes Nico 
26 / 8 Mergan Gunther 
27 / 8 Wellemans Gilbert 
28 / 8 Degroote Nele 
28 / 8 Vander Slock Laurent 
28 / 8 Van Der Vennet Mar�ne 
29 / 8 Brijs Maurits 
29 / 8 De Rijck Luc 
30 / 8 Grégoire Daniel 
30 / 8 Schets Jeanine 
30 / 8 Camriere Paola 
30 / 8 Suenens Julien 



DIERENKLINIEK 
 

YOU LOVE,WE CARE 

02 521 82 71

info@kasteelvetcare.be

www.kasteelvetcare.be

0499 81 58 94

Spoed

Hospitalisatie & Doorverwijzing

Orthopedie & Chirurgie

nieuwe gezelschapsdieren

Radio-, Echografie & Endoscopie

Tandheelkunde

Laboratorium

Apotheek & Voeding
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clip-in glazing
Versatile options: suitable for high
prescription values and for swapping filters

direct glazing
Direct glazing for the perfect solution: 
large field of vision, aesthetically 
pleasing, lightweight

adapter glazing
Ideal for sport enthusiasts 
with high prescription values

evil eye sport eyewear guarantees best vision for all 
disciplines – above all when optical correction is required. 
evil eye provides the best solution for every need.

Made in Austria 
Crafted by Silhouette International 

evileye.com

SPORTBRILLEN 
OOK VERKRIJGBAAR 
OP STERKTE

Fonteinstraat 9 Rue de la fontaine
1640 St Genesius Rode/ 
Rhode St Genèse

Wij werken enkel op afspraak:
Gelieve ons te contacteren via  
het telefoonnummer 02/380.70.20 of 
email: info@opticienvandiest.be

Bergensesteenweg 732
1600 Sint-Pieters-Leeuw

T 02 380 80 82
colora.sintpietersleeuw@colora.be

Open ma-wo en vr: 9u-18u, za: 9u-17u en gesloten op donderdag en zondag
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Via een handgeschreven brief, kreeg ik informa�e van Gilbert Kraghmann (ex - 1ste secretaris van LWT).  
Deze “wist - je - dat” willen we graag met jullie delen.  

�� De s�ch�ngsvergadering in 1971 stond onder leiding van Dhr. Viktor Rimaux (Ɨ). Dhr. Rimaux was ook directeur–  
onderwijzer in de school van Zuun in SPL en tevens secretaris—s�chter van de Leeuwse Pijl.  

�� Het embleem van LWT werd ontworpen door Dhr. Karlos Dewilde (Ɨ). (Kunstschilder in onze gemeente) 

�� Op onze 1ste tombola werden alle prijzen geschonken door Dhr. Slachmuylders Leo (winkel bij Lea in René Ballestraat  
aan de Rink in SPL) 

�� De club in 1971 2 erevoorzi�ers had :  

 -  Dhr. Marc Theunissen (apotheker in Negenmanneke) & Dhr.Simon Verhevick (Ɨ). (groentenkweker in Anderlecht)  

�� Een aantal chauffeurs hebben in 1971 de A - B en C-ploegen bijgestaan :  

 - Theo Walravens (uitbater Jonge Deken) 

 - Julien Castro (Tuinaanlegger  en de vader van dokter Castro in SPL) 

 - Arsène Van Leeuw (meestergast bij de firma Tijdgat in Dilbeek)  

 - Michel Loubers (firma van dierenvervoer in SPL) 

 - Wilfried (gast van Dhr.Pol Mot—schilderwerken in SPL) 

 - Frans Lories (Ɨ) (gepensioneerde in 1971 en vaste chauffeur van de C-ploeg) 

 - Willy Van Hassel (Ɨ) (rijdend lid én medewerker als chauffeur in geval van nood) 

�� Dhr.Jean Kraghmann (Ɨ) (vader van 1ste secretaris Gilbert Kraghmann) zijn auto Ford Taunus schonk aan LWT.  

�� Dhr.Charles Joris (Ɨ) de traiteur was �jdens het jaarlijks ee�es�jn in 1971 (Hij was ook rijdend lid en werkte in  
La Lorraine in Ninove als meestergast.  

�� Tijdens de uitstap “Dwars door Gueuze en Lambik” stond het verkeerscommando onder de leiding van korpschef 
Dhr.Neukermans (Ɨ) (adjudant van de rijkswacht in SPL).  

�� Er waren in 1971 al steunkaarten (kleine en grote) van de LWT.  

�� Er een opname band bestaat (bandopnemer) van de 1ste bestuursvergadering in de Jonge Deken in 1971. 

 

Dank aan Gilbert Kraghmann om dit stukje geschiedenis met ons te delen. We kijken al uit naar het vervolg….in het volgend 
clubblad.  



verkoop van jonge tweedehandswagens
met weinig kilometers & garantie

gespecialiseerd in verduisteren van ruiten

EDINGENSESTEENWEG 82 -1500 HALLE 0487 46 44 36 - GARAGE.STEDI.CARS@TELENET.BE 

 

CVBA  SPINNOY                       
 
Frans Halsstraat 73 - 77 
1070 Brussel 
Tel: 0032 (0)2 521 94 23 
Fax: 0032 (0)2 521 16 01                                             
E - mail:info@spinnoy.com
 
GRATIS OFFERTE  
VOOR ZOWEL AANNEMERS ALS PARTICULIEREN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Openingsuren: 
ma tot vrij: 8u tot 17u 30 
 zat: op afspraak 
zon en - feestdagen: gesloten 
 
www.spinnoy.com 
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RINK 32 - SINT-PIETERS-LEEUW
TEL. 02 377 22 36

Men’s Coif
Marc

Koning Albertplein 16
1600 Sint-Pieters-Plein
02 377 95 98

Open/Ouvert
8u/h - 19.30u/h
Zat./Sam. 7u/h - 17u/h
Gesloten op maandag/Fermé le lundi

HEYMANS
BEGRAFENISSEN

Georges Wittouckstraat 14 
1600 Sint-Pieters-Leeuw

Tel. 02 331 39 45

FUNERARIUM - CREMATIES  
BLOEMEN EN KRANSEN

T. 02/307.85.33
info@demarktvlezenbeek.be

 demarktvlezenbeek

Vlezenbeeklaan 171, 1602 Vlezenbeek

Doe mee en help je vereniging
Vooruit !

Ben jij lid van een vereniging? Of wil je de vereniging 
van iemand anders steunen? Kies nu de vereniging 
die jouw leuk steuntje krijgt. Bij elke aankoop die je bij MAKRO doet, 
krijgt die vereniging 3% van die aankoop. 
Dit bedrag komt als tegoed op hun MAKRO-kaart.

KOPPEL JE MAKROKAART VIA LEUKSTEUNTJE.BE EN STEUN 
OP DIE MANIER DE LEEUWSE WIELERTOERISTEN
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