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Kroketten voor iedereen (foto’s van uw facebookredacteur Nicolien)

De brunch van afgelopen zondag is wederom een succes te noemen. Ook aan kroketten was dit
keer geen gebrek. Het gezellige samenzijn bij de Vrije Teugel werd ingeleid door Michiel en
Peter. Deze laatste liet zich als een waar cabaretier gelden en besloot zijn conference met een
dichterlijke ode aan de vrouwelijke fietsers van onze vereniging. Hierna hebben we onder het
genot van al het lekkers wat ons geboden werd kunnen terugblikken op het sportieve jaar 2015 en
eventuele sportieve plannen voor het komende jaar kunnen delen met elkaar.
In de vorige nieuwsbrief was een verkeerde datum geslopen in de oproep voor die zelfde dames,
daarom in deze editie opnieuw die aankondiging maar met de juiste datum.
Vanaf nu zullen er velen van ons met de ATB de bossen induiken, maar ook blijft een vaste groep
doorrijden op de racefiets onder het motto zolang het weer het toestaat.
Alvast wil ik de aandacht vestigen op onze eigen ATB tocht op 24 januari 2016, waarvoor de ATB
commissie al weer volop bezig is met voorbereidingen. Dezer oproep is aan alle leden:
HOUDT 24 JANUARI VRIJ IN UW AGENDA, IEDER LID IS DIE DAG NODIG!!!!!!
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Dit jaar zijn we met een aantal dames van TTV naar Noordwijk gefietst tijdens een 3
daags fietsweekend. In 2016 willen we het weekend van 10, 11 en 12 juni naar Zuid
Limburg organiseren.
We willen dan ook aan alle dames vragen om zsm te laten weten of je mee wilt ivm
reserveren van de slaaplocatie. Indien je het te ver vindt mag je ook mee met de auto om
de bagage te vervoeren en kan je dan bijvoorbeeld alleen op zaterdag meefietsen.
Graag z.s.m. een mail naar ncools@ziggo.nl of naar Han of Ria.
Gr. de Dames.

Copy naar:

famvandijk@home.nl

