SK Heusden
Nieuwsbrief: december-januari 2021

Kerstklokjes die klinken
kerstlichtjes die blinken
een boodschap van peis en vree
geven wij met deze kerstwens mee
laat deze ster helder en klaar
ons leiden naar een
gelukkig & gezond nieuwjaar.

2020 is bijna vervlogen,
2021 staat reeds voor de deur.
Een nieuw jaar met nieuwe dromen,
alles krijgt een nieuwe kleur.
Veel geluk en vrede,
veel liefde voor elkaar.
Aandacht voor de naaste.
Het wordt een prachtig jaar!

Brigitte & Marc, Georges, Berna, Veerle, Magda

Ledeninfo:
ALLEMAAL DIGITAAL - HET NIEUWE NORMAAL
We moeten met onze tijd mee, ook al is dit niet altijd evident.
Dit in de eerste plaats omdat ik als clubcontactpersoon geen wijzigingen meer kan
aanbrengen aan jullie persoonlijke gegevens (wet op de privacy).
Maar ook omdat jullie via deze weg jullie prestaties kunnen opvolgen en de kalender
bekijken.
Het is de bedoeling dat iedereen kan inloggen op het portaal van Cycling Vlaanderen
nl. https://portal.cycling.vlaanderen
Jullie kunnen inloggen met jullie e-mail adres en jullie wachtwoord. Wie nog nooit
heeft ingelogd zal eerst op “wachtwoord vergeten” moeten drukken en de é-mail met
de uitnodiging om het wachtwoord in te stellen moeten afwachten.
Eens geregistreerd en ingelogd heeft men de mogelijkheid om volgende zaken te
bekijken:
-

Basisgegevens : deze kunnen door uzelf aangepast worden door op “bewerken”

-

te klikken.
Vergunningen : daar zie je de vorige en huidige vergunning met de mogelijkheid
om een upgrade te doen (een gezinslid toevoegen) of een gezinslid te

-

verwijderen.
Deelnames : daar zie je alle ritten die je in 2020 gefietst hebt.
Recreakalender : alle ritten die op de kalender staan.

Zorg dat jullie hiermee allemaal in orde zijn !
Het is ook langs deze weg dat jullie het attest voor de mutualiteit kunnen bekomen.
Aangezien bijna iedereen zijn vergunning inmiddels heeft verlengd (waarvoor
hartelijk dank) denk ik dat, op enkele uitzonderingen na, iedereen in orde is.
Mocht er nog iemand problemen hebben, laat het a.u.b. weten (Brigitte 0497
832 175).
Enkel wie niet onder het juiste e-mail adres geregistreerd stond bij Cycling
Vlaanderen had een probleem. Nochtans heb ik reeds in een mail van oktober 2017 aan
iedereen gevraagd om zijn gegevens na te kijken, dit kon toen nog via de barcode die
op de vergunning staat.
Ook nadien kregen jullie zowel van mij als van Cycling Vlaanderen de nodige
herinneringsmails, die onbeantwoord bleven.

Mag ik dan ook vragen om in de toekomst de moeite te doen om deze mails te bekijken
zodat geen nuttige info verloren gaat.
Spijtig genoeg zijn er ook leden die hun vergunning niet wensen te verlengen nl. Dirk
Byl, Michel Mulkers, Frederik Mulkers, Eliane Van Der Cruyssen en Veronique
Goormachtigh.
Onze dank voor de mooie jaren samen en de medewerking aan onze organisaties.
Wij willen ook Wim vermelden, de man die nog zo graag zijn vergunning wou verlengen
en in de mate van het mogelijke nog fietstochtjes wou doen, het heeft helaas niet
mogen zijn.
We zullen dus met een paar leden minder zijn maar wij beloven jullie dat van zodra
het terug mogelijk wordt, we er alles zullen aan doen om terug samen te kunnen
fietsen.
Sportieve groeten
Brigitte

Jarigen van de maand december:
De Sloover Edwin sr.:

10-12-1949

Van Wassenhove Brigitte: 29-12-1961

Jarigen van de maand januari:
Van Exem Monique:

06-01-1944

De Schoenmacker Nicole:

09-01-1955

De Blieck Freddy:

14-01-1951

Van De Winckel Bernadette:

20-01-1954

Cackebeke Andre:

26-01-1951

De Schoenmacker Marc:

29-01-1963

Van De Voorde Mia

31-01-1967

Beste leden,
In deze nieuwsbrief vinden jullie de prestaties die jullie mij doorgegeven hebben voor
2020.
Dat Corona voor alle mensen een pest bleek het voorbije jaar moeten we niet onder
stoelen of banken steken, de geleverde officiële fietsprestaties tonen dit maar al te
duidelijk aan.
Gelukkig mochten we binnen onze bubbel en in kleine groep wel nog fietsen, wat een
aantal leden zeker deden.

Zoals reeds afgesproken worden alle prestaties overgezet en meegenomen naar 2021!
Hopelijk zien we licht aan het einde van de tunnel en kunnen we er volgend voorjaar
weer tegenaan gaan. Afhankelijk van de beslissingen zullen we zeker bekijken of er
terug in groep kan gereden worden, we houden jullie hiervan op de hoogte.
Ik wens jullie een gezonde winter toe en kijk uit om jullie terug te zien wanneer het
kan en mag.
Groetjes
Berna

LAUREAATSCHAP HEREN 2020 - 2021
Naam
Melkebeke Georges
Van Cauwenberge Dirk
Vermander Cyriel
Vercruyssen Germain
De Schoenmacker Marc
De Clerck Gustaaf
De Jonghe Freddy
Magdaleens Marc
Uyttersprot Arthur
Boerman Arnold
De Bock Joris
Mulkers Michel
Mulkers Frederik
Van Den Bossche Karel
Verschraegen Eric

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun

6
4
3
2
2
3
1
2
1
-
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4
4
2
4
4
1
3
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
-

-

-

3
3
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3
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2
-
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4
4
4
3
2
2
-

Aug Sep Okt Nov Dec

1
2
2
-

3
3
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3
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2
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2
1
-

-

-

Tot

22
22
21
16
10
7
7
7
6
5
5
3
2
2
1

LAUREAATSCHAP DAMES 2020 -2021
Naam
Van Exem Monique
Goormachtigh Veronique
Van Wassenhove Brigitte
Van De Winckel Berna
Schaut Hilde
Paelinck Monique

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun

2
2
3
-

4
5
1
3

1
2
1
1
1
-

-

-

5
1
3
2
-

Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Tot

4
2
2
-

18
10
9
7
5
3

2
-

3
2
-

-

-

-

Kalender:
Deze tochten zijn tot nu toe niet afgelast, het is aangeraden om regelmatig op
cyclobike te kijken of ze wel doorgaan !!
Zaterdag 23/01/2021 - VTT Trappers Trophy - VTT: 48-36-25 km.- Cyclo: 45-27 km.- Kids: 15 km.
WTC De Sneltrappers VZW
Broederschool, Nieuwstraat 17, Stekene
VTT: 48 & 36 & 25 km. I&S: 08.30-14.00
Kids: VTT. 15 km. I: 13.00-13.25-13.30
Cyclo: 45 & 27 km. I&S: 08.30-14.00
Info: Lieven De Cock, 0486 221341, lievendec@hotmail.com
Zaterdag 30/01/2021 - Martinus Winter VTT - VTT: 50-40-30 km.- Cyclo: 50-25 km.- Kids: 15 km.
Zondag Sportvereniging Zomergem VZW
Polyvalente Zaal Den Boer, Den Boer 17, Lievegem
VTT: 50 & 40 & 30 km. I&S: 08.30-14.00
Kids: VTT. 15 km. I: 13.00-13.25-13.30
Cyclo: 50 & 25 km. I&S: 08.30-14.00
Info: Chris De Neve, 0471 925074, voorzitter@svzomergem.be
Zondag 31/01/2021 - Martinus Winter VTT - VTT: 50-40-30 km. - Cyclo: 50-25 km. - Kids: 15 km.
Sportvereniging Zomergem VZW
Polyvalente Zaal Den Boer, Den Boer 17, Lievegem
VTT: 50 & 40 & 30 km. I&S: 08.30-11.00
Kids: VTT. 15 km. I: 09.00-09.25-09.30
Cyclo: 50 & 25 km. I&S: 08.30-11.00
Info: Chris De Neve, 0471 925074, voorzitter@svzomergem.be
Begin februari volgende nieuwsbrief, deze nieuwsbrief en ook de vorige nieuwsbrieven
vind je ook op onze website http://www.skheusden.be

