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Van de ATB
commissie

De werkverdeling van onze ATBtocht op 25 januari 2015 is ondertussen rondgemaild met
bijbehorende routekaart. Als iedereen nu tijdig doorgeeft of hij/zij zich kan vinden in de verdeling dan
komt alles goed. wimvanels@kpnmail.nl .
In de vorige nieuwsbrief stonden ook 3 data om de atbtocht voor te fietsen samen met leden die zich
aangesproken voelen. Op de eerste datum, afgelopen zaterdag 13 december stonden er helaas geen
liefhebbers ter plekke en zaterdagochtend 20 december hebben we vanwege de overvloedige
regenval afgelast.
Staat nog open 17 januari, 9.00 uur bij de Pier, twijfel niet en komt allen!!

Oproep aan de
dames

Beste dames van de fietsvereniging,
Een aantal jaren geleden hebben wij met de dames een 2-daagse tocht gereden naar
Noordwijkerhout met Edo Sander als begeleider. We hebben mooie herinneringen aan deze tocht en
hebben het plan opgevat om in 2015 deze tocht weer te rijden met als begeleider Gerard v.d. Sluijs
(vervoer bagage en bezemwagen).
Het programma is als volgt:
vrijdag 15 mei
heenreis
zaterdag 16 meitocht in de omgeving van Noordwijkerhout
zondag 17 mei
terugreis.
We overnachten in Stayokay. De kosten zijn voor eigen rekening.
De kosten zijn van 15 mei t/m 17 mei 2015 uitgaande van 8 personen:
2 nachten inclusief ontbijt € 544,40 voor een 2 persoonskamer en een 6 persoonskamer.
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Heb je zin om ons te vergezellen? Stuur dan vóór 1 januari 2015 een mail naar een van de
organiserende dames.
Wij gaan ervan uit, dat je dan ook meegaat. En leggen de reservering bij Stayokay vast.
Mocht je in dit weekend door omstandigheden niet kunnen, dat zijn de annuleringskosten voor jouw
rekening.
Natuurlijk vinden wij het leuk, als we met een enthousiast en sportief damesteam kunnen
vertrekken.
We wensen jullie fijne Kerstdagen en een sportief 2015!
De 60-plussers van de C-groep,
Han, Lies, Marjan, Ria en Tineke

Van de redactie

Dan is dit de laatste nieuwsbrief zijn van 2014.
Wil je nog iemand voordragen als renner/renster van het jaar, stuur dan je keuze voor 31 december
naar info@ttvuden.nl
Namens het bestuur wensen wij iedereen fijne feestdagen toe en een gezond 2015 met vele
sportieve en gezellige fietskilometers binnen onze vereniging TTV Uden.

