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De ATB tocht ligt al weer 2 weken achter ons en we mogen, ondanks de mindere
weersomstandigheden, spreken van een geslaagd evenement. Toch nog 840 deelnemers
waren naar De Vrije Teugel gekomen om zich uit te leven in een drassige Maashorst.
Het was even wennen op de nieuwe locatie, zowel voor ons als voor de deelnemers. Maar de
medewerking en klantvriendelijkheid van De Vrije Teugel heeft ons al doen besluiten om de
volgende editie ook weer van daar uit te starten.
Op de pauzeplaats was het gezelligheid troef dankzij zanggroep De Frollies en de vuurkorven
en natuurlijk de vele leden die daar de handen uit de mouwen staken.
Voor de toch al weinige routebewakers waren de trajecten extra lang en het was daarom niet
altijd even leuk in dat natte en koude bos. Zij hebben dan ook een extra bedankje verdiend.
Volgend jaar moeten we echt proberen om iedereen met een ATB in het bos te krijgen.

Regelmatigheidsrit

Het is weer zo 6 maart, de opening van ons seizoen met de regelmatigheidsrit. Vergeet je niet
op te geven bij Joop van de Wiel via wieljvande@kpnmail.nl. We starten om 9.00 uur bij De
Pier.
Aan de heren de uitdaging om de hegemonie van de dames te doorbreken. Gezien de recente
overwinningen blijkt het toch echt een vrouwending geworden te zijn. “Vrouwelijke
fijngevoeligheid” tegenover “De lange halen, vlug terug mentaliteit” van de heren.

5 February 2016

Website
Riny v/d
Boom

Jaargang 3

nummer 2

Na veel gepuzzel, googelen, mailen en overleg met een oud bestuurslid is het gelukt om de
nieuwe website in de lucht te brengen.
Het is de bedoeling om deze website verder aan te passen en uit te breiden met diverse
onderwerpen. Dat heeft nog wat tijd nodig.
Wat nu al nieuw is is de evenementen kalender onder toerkalenders en het prikbord.
Ook is er een archief met oude krantenknipsels en een fotoalbum met oude foto's.
Als je iets hebt voor een van deze items mail het dan naar mij toe zodat ik het op de site kan
plaatsen
Ook zie je in de ledenlijst foto's staan bij de leden. Echter van een aantal leden hebben we
geen foto of een hele oude foto.
Daarom een verzoek om een digitale (pas)foto naar mij te sturen zodat de lijst weer compleet
en actueel is.
Bij voorkeur geen foto in fiets outfit en zeker niet met de oude sponsor.
Als je verder nog ideeën hebt laat het dan even weten.
Mijn mailadres is: webmaster@ttvuden.nl
Inmiddels heeft Hans van der Heijden zich aangemeld om mede met mij de website te gaan
verzorgen.

A groep

Vergeet ook niet de speciale avond voor de A groep renners op 16 februari om 20.00 uur in
Eigen Herd in de Rooijsestraat. Afgelopen week hebben jullie daarover bericht gehad van
Frank.

Copy

Heb jij ook een bijdrage, wat let je! Stuur hem naar: famvandijk@home.nl

