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Start to Cycle

Zoals in de algemene ledenvergadering al is aangekondigd willen we vanuit TTV Uden starten met een
fietsclinic voor beginnende fietsers. Deze clinic zal Start to Cycle gaan heten en beginnen op 12 april.
In verband met Start to Cycle hebben wij enkele vragen aan onze eigen leden:
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We willen graag zoveel mogelijk reclame maken voor Start to Cycle, daarom willen wij jullie
vragen of jullie:
- De bijgevoegde poster willen uitprinten en op een raam aan de voorzijde van uw huis
plakken?
- De bijgevoegde poster uitgeprint of digitaal (e-mail, Facebook, Twitter) willen delen
met jullie eigen vrienden, familie en collega’s die mogelijk geïnteresseerd zouden zijn
in Start to Cycle?



Op zondag maart is het koopzondag in het centrum van Uden en wij willen dan gaan flyeren
voor Start to Cycle. Wij zijn daarvoor op zoeken naar enthousiaste leden die op die dag samen
met ons willen flyeren. Zou je dit willen doen, geef je dan op via starttocycle@ttvuden.nl.



Mogelijk hebben niet alle mensen die zich aanmelden voor Start to Cycle beschikking over
een racefiets, fietskleding en/of een helm. Mart Verstegen heeft al aangegeven dat er
eventueel via hem racefietsen geleend kunnen worden, maar dat is natuurlijk afhankelijk van
wat hij op dat moment heeft staan aan de 2e hands racefietsen. Daarom willen wij aan jullie
vragen of jullie thuis nog oude, maar bruikbare, racefietsen, kleding of helmen thuis hebben
staan/liggen die wij eventueel zouden mogen gebruiken voor Start to Cycle?
Mocht je een van deze spullen hebben en tijdelijk willen uitlenen voor Start to Cycle, stuur
hiervoor dan a.u.b. even een mail naar starttocycle@ttvuden.nl waarin je aangeeft welke
spullen je hebt, maar ook welke maat jouw spullen hebben.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Namens Jan van Gennip

