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Nieuw lid vraagt de weg naar de Markt.

Van de
redactie

Beroemde
leden

Zo krijg je ruim een maand geen nieuwsbrief en dan ineens 2 in één week, hoe zo
komkommertijd! Deze extra editie ziet het licht om uw aandacht te vragen voor wat na 11
edities toch wel de zomerklassieker na de Tour de France genoemd mag worden: De
IJssel/Berkeltocht.

Op onze eigen website zag ik de volgende link, waarmee de geweldige ervaring van
Harrie van den Bungelaar te zien is als deelnemer aan De Andere Tour. Hij reed de pittige
twaalfde etappe van de Tour de France op een tandem met bijrijder in stevig tempo
bergopwaarts en was te zien in Tour Du Jour op rtl 7. Dat moet een onvergetelijke dag
geweest zijn.
Druk Ctrl in en klik op de link
Harrie in de Tour.
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Een lekke band komt altijd ongelegen en bijna altijd onverwachts. De een doet dan
koelbloedig zijn kunstje en de ander voelt zich ongemakkelijk onder de blikken van al die
beste stuurlui aan wal. Afgelopen zondag deed zich het opmerkelijke feit voor dat, terwijl
wij aan ein Kännchen Kaffee zaten op een terras in Kevelaar, de voorband van Maurice
Nota leegliep. Zo vlak naast de basiliek, waaruit door de openstaande deuren gewijde
orgelmuziek naar buiten stroomde, zou je zo’n gevalletje pech niet verwachten. Zonder op
een wonder te wachten besloot Maurice in alle rust op het terras zijn bandje te wisselen.

Lek in Kevelaar
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Beste fietsvrienden, op woensdag 26 augustus 2015 willen wij de IJssel
Berkeltocht voor de twaalfde keer organiseren met het Peeské als slotklim.
Verder zitten er ook enkele stops in, dit mede gezien het karakter van deze
tocht (gezelligheid staat voorop). De start zal zijn om 8.30 uur vanaf de
parkeerplaats De Bleek (centrum ‘s-Heerenberg). Omdat wij ons per auto
moeten verplaatsen is het belangrijk om te carpoolen, graag dit onderling
afstemmen. Deze tocht is voor alle clubleden, gastfietsers zijn ook welkom,
het tempo zal aangepast worden naar gelang het deelnemersveld.
Wel zouden wij inzicht over het te verwachten aantal deelnemers willen hebben, dit kan
per mail, l.tiebosch@kpnmail.nl
Wij Leo Edo en Bert zullen er een gezellige tocht van maken, mochten er nog vragen zijn
dan even bellen of mailen, (zie hiervoor de adressenlijst van de vereniging).
Groeten van Leo.Abels Edo.Sander en Bert.Tiebosch
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