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Vlaanderens Mooiste voor de 100 maal, genieten in het kwadraat

Van de
redactie

April en het kwik zomaar boven de 15 graden, zo zitten we opeens echt in het voorjaar. De
lentekriebels drijven ons naar buiten, lekker in de tuin wroeten en genieten van het
ontluikende groen en het gekwinkeleer van zich drukmakende vogels. Een dezer dagen
verwacht uw redacteur de in zijn tuin broedende wilde eend met haar kroost aan te treffen in
de vijver, waar naast ze nu zit te broeden. Mooi toch!
In de eerste edities van deze nieuwsbrief heeft de redactie diverse malen opgeroepen om
verhalen en wetenswaardigheden in te sturen om die te delen met de overige leden. De
meeste bijdragen kwamen van slechts enkele personen en hadden meestal betrekking op
datgene wat ons bindt; namelijk het fietsen.
Om toch meer van elkaar te weten te komen en de nieuwsbrief te verrijken kwam Tineke met
het voorstel om een vaste rubriek te maken waarin iemand een bijdrage levert over zijn of
haar interesses en bezigheden. Die persoon geeft vervolgens de pen door aan een met name
te noemen lid. Die rubriek wordt De Schakel genoemd. Wie de pen doorgegeven krijgt schrijft
een verhaal(tje) wat hem of haar bezighoudt en mag er op vertrouwen dat de redactie, indien
nodig, eventuele onvolkomenheden eruit vist.
In het volgende nummer doet Lies de aftrap in de vorm van een interview dat afgenomen
wordt door Tineke.
Verder in dit nummer: o.a. Vanalleswat, de voorzitter aan het woord, Gastrijderstocht en Start
to Cycle.
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Vanalleswat Ons bereikte het nieuws dat Mari Fransen het erelidmaatschap gekregen heeft van
Wielervereniging Uden. Mari proficiat!

Wil je mailen met een van de bestuursleden dan volgen hier de adressen:
Frank van Driel: voorzitter@ttvuden.nl voor algemene vragen
Nico de Bont: secretaris@ttvuden.nl secretariaat en ledenadministratie
Joop van de Wiel penningmeester@ttvuden.nl financiële vragen en contributie
Contributie: vorige maand heeft iedereen per mail de nota voor de jaarlijkse contributie
binnengekregen. Het blijkt dat deze mail, minstens bij één lid, in de spambox terecht is
gekomen. Daarom… heb je de mail nog niet gezien, kijk eens in de spambox.
Graag voor 15 april betalen.

Van de
voorzitter

Na drie maanden zijn we als bestuur behoorlijk warm gedraaid en kijken eigenlijk al best
tevreden terug op de afgelopen periode. We zijn ons nu aan het voorbereiden op de komende
ALV. Hiervoor zullen jullie vooraf nog wat info ontvangen.
We hebben al diverse aardige activiteiten gehad, zoals de MTB tocht en recent is Start to
Cycle van start gegaan.
Maar ook is het wegseizoen begonnen met de regelmatigheidsrit. We hebben een goed
overleg gehad met de A groep en er is overeenstemming gevonden over hoe verder.
Uiteraard wordt dit nog geëvalueerd.
Met de werkgroep PR en Communicatie, waaronder ook de website, nieuwsbrief en facebook
thuis horen, zijn stappen gezet.
Kortom, de vereniging bruist weer volop.
De uitspraak van mijn naamgenoot: "één vallende boom maakt meer lawaai dan een heel
groeiend bos", geldt misschien ook wel voor ons.
Met een 'maagdelijk' fietsseizoen in het verschiet kan het eigenlijk niet beter.
Allemaal veel fietsplezier!
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Grote drukte op de Markt bij de Gastrijderstocht

Twee weken geleden hadden we onze gastrijderstocht. Ca 55 ttvu’ers en 3 gastrijders togen
naar het gezamenlijke koffieadres Hotel Hoogeerd in Niftrik, zowel de A, B als C groep
hadden hiervoor een eigen route te volgen. De afstanden en de snelheden waren prima
afgestemd, want we hebben gelijkertijd koffie kunnen drinken met een wijds uitzicht over de
Maas.

De C groep werd tijdens hun Paastocht verrast met een heerlijke tractatie.
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Zaterdag 2 april was de start van de alweer derde editie van Start to Cycle. Onze PR
commissie heeft er een waar media-offensief van gemaakt; Mooi Uden, Udens Weekblad,
Facebook en last but not least het paginavullende interview afgelopen vrijdag in het Brabants
Dagblad met Frank en Tineke.
Uw redacteur was vanochtend een kijkje gaan nemen bij de aftrap van deze 6 ochtenden
clinic voor beginnende recreatiefietsers, voor de winkel van Mart Verstegen. Het was mooi om
te zien hoe onze eigen mensen zich ontfermden over de 8 deelnemers. Wie weet leden die
de gemiddelde leeftijd van 60 jaar eindelijk weer eens omlaag gaan brengen. Petje af voor de
instructeurs!

De hele klas bijeen

Voor de Facebookers onder ons er is nog veel meer beeldmateriaal te vinden op onze
Facebookpagina Wielervereniging TTV Uden.

Bijdrage
Nieuwsbrief

Mailen naar famvandijk@home.nl

