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Dit keer een extra nieuwsbrief vanwege de Limburgtocht die zaterdag 30 april wordt gereden.
Ter illustratie tonen wij graag een verleidelijk plaatje van het pittoreske Limburgse land om
jullie warm te maken voor deze schitterende tocht.
Daarnaast aandacht voor de Giro d’Italia die op 7 mei wel erg dichtbij Uden komt. Wie heeft
er al niet de roze koorts kunnen opmerken in Nijmegen en de dorpen waarlangs en doorheen
De Giro zal razen. Wellicht een reden om daar ergens op dijk- of polderwegen een mooi
plekje op te zoeken om aldaar het wapengekletter van dit internationale wielerfestijn te
kunnen ondergaan.
Op de website vinden jullie een kort verslag en foto’s van de Algemene Leden Vergadering
van afgelopen dinsdag. In de volgende nieuwsbrief worden de notulen van deze vergadering
gepubliceerd.

Limburg
tocht

Beste leden TTV Uden,
Op zaterdag 30 april a.s. staat de Koningstocht / Limburgtocht op het programma.
Aangezien ik de enige ben die de groep zal begeleiden wil ik graag een inzicht hebben van
degenen die deze tocht mee willen rijden, om de tocht zodanig in te delen dat een ieder die
zich opgeeft kan meefietsen.
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Er wordt om 6:45 uur met de auto vertrokken vanaf de Markt te Uden naar het sportpark
Bunde waar we om 8:30 uur met één groep op de fiets zullen vertrekken. Overigens zal ik
rechtstreeks vanaf Den Dungen naar Bunde vertrekken.
Degenen die mee willen gaan verzoek ik om mij dit uiterlijk donderdag 28 april a.s. per
telefoon of per e-mail te laten weten zodat ik daar een overzicht op heb en de route daarop
kan afstemmen. Bij slecht weer zal ik contact opnemen met de mensen die zich bij mij
hebben aangemeld.

Met vriendelijke sportgroeten,
Gerard Verhoeven
Tel. 073-5942034 / mob. 06-30566666
e-mail: gjm_verhoeven@hetnet.nl

Start to
Cycle

Vanalles
wat

De meeste deelnemers van Start to Cycle stromen na afloop van hun 6 daagse cursus in bij
de C groep. Omdat de C groep rond half mei al flinke afstanden rijdt valt het voor de
cursisten niet mee om conditioneel mee te kunnen. Om dit op te vangen zoeken wij
vrijwilligers die als soort “nursinggroep” deze deelnemers gedurende 4 tot 6 weken willen
begeleiden om kilometers te leren maken. Han van der Sluijs heeft zich tijdens de ALV
hiervoor al opgegeven. Heb je interesse laat dit dan weten aan Nico de Bont via
secretaris@ttvuden.nl

De in nieuwsbrief 5 beloofde nieuwe rubriek, waarin leden iets over zichzelf vertellen, start in
de volgende nieuwsbrief.

Tip

Op vrijdag 20 mei wordt de Ambtenaren Toertocht Venlo gehouden.
Voor meer info www.atvvenlo.nl
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Zaterdag 7 mei 2016 – De 2e etappe van de Giro d'Italia 2016 voert over 190 kilometer
van Arnhem naar Nijmegen. Na de start rijden de renners via een lus over de Veluwe
naar de Betuwe. Vanaf Tiel rijden ze naar Nijmegen, waar het na twee lokale ronden zo
goed als zeker uitdraait op een sprintersfestijn.

Bijdrage
Nieuwsbrief

Mailen naar famvandijk@home.nl

