
±

 Het nieuwsbulletin van Tourclub Heeze

TOER

Het nieuwsbulletin van Tourclub Heeze

Nr. 1
Februari 2014
Jaargang 22

Redactie:
Stephan Eltink, Jac Zwart

Redactie Adres:
Gemini 50, 5591 SB Heeze
tel. 040-2240319
s.eltink@outlook.com

Vormgeving:
Jac Zwart

P 2! Van de Redactie
P 3! Van de Voorzitter
P 4! Agenda Algemene Vergadering d.d 21 feb. 2014
P 5! Mededelingen van het Bestuur
! Notulen Algemene Vergadering d.d. 29 nov. 2013
P 7! Jaarverslag 2013
P 8! Clubweekend Lochem
! Vooruitblik clubritten 2014

pag. 1

mailto:s.eltink@hccnet.nl
mailto:s.eltink@hccnet.nl


±
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Van de Redactie

Met nog een kleine maand te gaan staat het nieuwe fietsseizoen bijna al weer op 
het punt van beginnen. Tot nu toe hebben wij nauwelijks een echte winter gehad en 
daar zullen degenen die door zijn blijven rijden, of zij dat nu op  de racefiets of de 
ATB  hebben gedaan, best dankbaar voor zijn. Andere leden hebben gekozen voor 
een warme zaal om fanatiek te gaan spinnen. Het is dus aannemelijk dat iedereen 
de eerste zondag van maart in een uitstekende conditie en blakend van gezondheid 
op het Gemeentehuisplein zal staan voor de eerste clubrit van het seizoen. Net als 
elk jaar zullen er in de afgelopen maanden de nodige plannen zijn gesmeed: ga ik 
mee met het clubweekend in Lochem en/of de clubweek naar een nu nog niet 
bekende bestemming? Ga ik eindelijk eens doen wat ik al jaren van plan ben en 
deelnemen aan een cyclo, bijvoorbeeld de Trois Ballons in de Vogezen? Dit zijn zo 
wat activiteiten in verenigingsverband, maar er zijn natuurlijk ook nog legio andere 
mogelijkheden: een fietsvakantie in Italië of mountainbiken in de Ardennen, om maar 
iets te noemen. En mocht u verder nog ideeën willen opdoen dan is de komende 
Fietsvakantiebeurs een mooie gelegenheid daarvoor.

In dit nummer vind u zoals gebruikelijk de agenda van de ALV, de notulen van de 
vorige ALV en het Jaarverslag. Verder een vooruitblik op het clubweekend in 
Lochem en een kort overzicht van de eerste ritten van het programma 2014. De 
rubriek “Nieuw in het peloton” bewaren wij voor de volgende Toerflits.

De redactie hoopt iedereen weer te zien op de voorjaarsvergadering en wil alle 
leden alvast een heel gezellig, veilig en sportief seizoen 2014 toewensen!

De Redactie
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Van de Voorzitter
Beste Fietsvrienden,

Na wederom een heel succesvol jaar, staan we op  het punt om het nieuwe fiets- 
seizoen 2014 te openen. Terwijl we nog midden in de winter zitten zijn de 
voorbereidingen alweer in volle gang. Uiteraard is weer gezorgd voor een heel 
aantrekkelijk zaterdag- en zondagprogramma  met een mooie mix aan langere en 
kortere, vlakke en heuvelachtige ritten. Op 19 februari zullen de wegkapiteins weer 
bij elkaar komen de laatste puntjes op  de ‘’i’’ te zetten zodat we op  zondag 2 maart 
goed voorbereid van start kunnen gaan. Naast het weekend programma zullen er dit 
jaar ook weer enkele speciale activiteiten op de agenda staan. 
★ Nieuw dit jaar is de samenwerking tussen Kempenhaeghe en het Epilepsie 

fonds. Ten behoeve van het Epilepsie fonds ondersteunen we op  zondag 13 
april de organisatie van een veldtoertocht op en rond het fraaie terrein van 
Kempenhaeghe. Bij deze alvast een oproep aan vrijwilligers om te helpen 
tijdens dit mooie evenement. Tijdens de aankomende ALV zullen we hier 
meer details over geven. 

★ Dit jaar staan er ook weer verschillende uitdagingen op ieders programma. 
Uiteraard zijn er weer de loodzware cyclo’s waar nu al volop  voor wordt 
getraind zoals de monstertocht ‘’Marmotte’’ of de ‘’Trois Ballons’’. Uiteraard 
zal ook dit jaar Diekirch-Valkenswaard weer een van de hoogtepunten zijn. 

★ Een speciale rit dit jaar is de Jean Nelissen Classic, beter bekend als de 
zwaarste toertocht in de Benelux met afstanden tot 220km over zwaar 
heuvelachtig terrein. De rit wordt verreden op  24 mei vanuit Vianden en er 
hebben zich zeker 20 mensen aangemeld om deze uitdaging aan te gaan.

★ Niet meer weg te denken uit het programma van TC Heeze is het traditionele 
clubweekend. Deze 21e editie zal vindt plaats op 2-4 mei in Lochem. Ook hier 
zijn al vele aanmeldingen voor binnen.

★ In augustus zal wederom het Heezer Fiets Weekend georganiseerd worden. 
Na de lastige omstandigheden van afgelopen jaar staat niets ons meer in de 
weg om er dit jaar een fantastisch evenement van te maken.  

★ Heel speciaal dit jaar zal de clubweek in de week van 6-13 september zijn. 
Speciaal, omdat het de 5e keer is dat we dit evenement organiseren. Met 
spanning wachten we de ALV af waarin de bestemming bekend zal worden 
gemaakt.  Voor dit speciale lustrum hopen we uiteraard op  een record aantal 
deelnemers. 

★ Aan het einde van het seizoen zullen we ook weer een vrijwilligersborrel 
organiseren om nog maar eens te benadrukken dat dit een vereniging is voor 
en door vrijwilligers. Uiteraard roepen we iedereen op  om aan de 
verschillende activiteiten, zoals de Epilepsie tocht, HFW, commissie werk etc, 
een bijdrage te leveren. 

Naast het fiets programma zullen we dit seizoen ook alle voorbereidingen treffen om 
in 2015 met een volledig nieuw fietstenue voor de dag te komen. Dan hebben we 
ook nog aandacht voor de landelijke trends in fietsland met hierin speciale aandacht 
voor het thema “TC Heeze en de ’sociale media’’. We zien dat er een enorme 
ontwikkeling is op  het gebied van digitale informatie voorziening, Internet, 
WhatsApp, Facebook, Twitter, Strava etc. Graag willen we op de aankomende ALV 
alle leden informeren over de trends en de mogelijkheden daarvan. 

Namens het bestuur hoop  ik iedereen te zien op  ALV en de eerste clubrit en wil ik 
alle leden een heel gezellig, sportief en veilig seizoen 2014 toewensen.

met vriendelijke groet,

Michiel van der Veen
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Agenda Algemene Vergadering Tourclub Heeze

De Algemene Vergadering zal worden gehouden op:
! Vrijdag 21 februari 2014 om 20.00 uur
! Sportpark ‘t Lambrek, Sterkselseweg, Heeze

De agenda voor deze vergadering ziet er als volgt uit:

1. Opening.

2. Mededelingen van het Bestuur.

3. Verslag van de Algemene Vergadering van 29 november 2013.

4. Bestuurssamenstelling.

5. Financiën (verslag 2013, budget 2014).

6. Clubkleding 2015.

7. Jaarverslag 2013.

8. Programma 2014 (Elite, Prestige, Elegance).

9. Epilepsie tocht (13 april 2014).

10. TC Heeze en Sociale Media.

11. Mededelingen vanuit de commissies.
★ Commissie HFW
★ Commissie Clubweekend
★ Commissie PR
★ Commissie Overige Activiteiten
★ Kascommissie

12. 5e TC Heeze Fietsweek

13. Jubilarissen.

14. Rondvraag.

15. Sluiting.

Het Bestuur van Tourclub Heeze
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Notulen Algemene Vergadering van 29 november 2013
1. Opening
De voorzitter opent de vergadering en bedankt het 
zestigtal leden voor hun komst. Dmv enkele foto’s 
passeren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen 
seizoen de revue.

2. Verslag vorige AV van 1 maart 2013
Het verslag van de ALV van 1 maart 2013 wordt door de 
leden zonder verdere opmerkingen goedgekeurd.

3. Mededelingen van het bestuur
Allereerst memoreert de voorzitter de belangrijkste 
aandachtspunten vanuit het bestuur in 2014: nieuwe 
clubkleding & sponsoring, HFW nieuwe stijl, eerste 
lustrum Fietsweek, vrijwilligers en financiën. Vervolgens 
wordt ingegaan op  de groei in ledental van 100 naar 103 
leden in 2013 (11 aanmeldingen, 8 afmeldingen). Tot slot 
worden de uitgangspunten voor het financiële beleid 
toegelicht:  kostendekking d.m.v. contributie, HFW 
opbrengsten ten bate van speciale bestedingen en 
clubkleding buiten de exploitatiekosten houden. 

Gerard Dierick vraagt zich af of het lidmaatschap van de 
NTFU de kosten rechtvaardigen. Het bestuur antwoordt 
dat een jaar geleden besloten is om lid van de NTFU te 
blijven en dat er momenteel geen reden is om dat 
opnieuw ter discussie te stellen.  Theo Thijs voert aan dat 
de NTFU fietsverzekering slechts een heel beperkte 
dekking heeft. Dat is juist, maar er is wel een 
aansprakelijkheidsverzekering. Rob Geilleit vraagt zich af 
of we wel gebruik maken van alle mogelijkheden tot 
ondersteuning vanuit de NTFU.

4. Ingekomen stukken.
De leden wordt vriendelijk verzocht deel te nemen aan 

een enquete door een student van de Fontys 
Hogescholen i.s.m. SportMax

5. Clubkleding 2015
Joost vd Heuvel presenteert namens de commissie 
Clubkleding en Sponsoring het plan van aanpak. Doel is 
om met ingang van het seizoen 2015 te verschijnen in 
een nieuw tenue. Er moet een nieuw ontwerp  gemaakt 
worden, kleding leveranciers moeten worden benaderd en 
gescreend. Daarnaast moet er nagedacht worden over de 
randvoorwaarden mbt sponsoring en sponsoren worden 
gezocht. Onder de leden wordt geïnventariseerd op welke 
punten de huidige kleding kan worden verbeterd:  elastiek 
rekt uit, dunne plekken op broek, te hoge positie zakken 
damesshirts, matige kwaliteit en te kleine zemen, 
damesshirts te kort, zakken op  windstopper. Qua 
kleurstelling geeft de meerderheid van de aanwezige 
leden de voorkeur aan de huidige kleurstelling: zwart-
geel-zwart, met indien mogelijk minder wit op  de mouwen.  
In principe zal een aantal kledingmerken worden bekeken. 
De nieuwe clubkleding zal t.z.t. verplicht worden tijdens 
clubritten. Er wordt opnieuw gestreefd naar een aantal 
sponsorlogos op  de kleding en een compleet tenue (shirt, 
broek en zomerjack met aanvullende opties). Afhankelijk 
van de sponsorinkomsten zal een bepaalde korting 
kunnen worden verleend bij aanschaf, maar het beleid 
van de club  is om geen toekomstig te verwachten 
sponsorgelden als korting voor te financieren.

6. Mededelingen van de commissies
Commissie Elegance (Monique Kupers)
De Elegance hadden een seizoen met meer 
fietskilometers, maar doordat de gemiddelde opkomst 
daalde van 10 naar 8 renners (ondanks iets meer leden), 
daalde ook het totaal aantal verreden kilometers van 
29454 naar 26860 km.
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De bestuursleden Joost Snoeijen (penningmeester) en Monique Kupers (coördinator Elegance) hebben beiden per 
afgelopen November 2013 hun eerste termijn van 3 jaar als bestuurslid vervuld. Monique Kupers heeft te kennen gegeven 
zich niet opnieuw herkiesbaar te stellen als bestuurslid. Joost Snoeijen is wel beschikbaar voor een eventuele nieuwe 
termijn als bestuurslid. 

Overeenkomstig de statuten van Tourclub Heeze roept het bestuur leden, die geïnteresseerd zijn in een 
bestuursfunctie, op hun kandidatuur schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken bij de secretaris 
(s.eltink@outlook.com). Dit dient te gebeuren uiterlijk 1 week voor de Algemene Ledenvergadering van 21 februari. 
Voor de functie van coördinator Elegance (m/v) wordt de voorkeur gegeven aan personen uit de Elegance groep, zodat 
zoveel mogelijk alle groepen binnen het bestuur vertegenwoordigd zijn. 

Mededeling van het Bestuur
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Commissie Elite / (Super-)Prestige (Joost v.d. Heuvel) 
Het gemiddeld aantal deelnemers,  het aantal te fietsen 
kilometers en het totaal aantal afgelegde kilometers bij de 
Elite en (Super)prestige waren in 2013 vergelijkbaar met 
2012. Verder is het seizoen over het algemeen genomen 
voorspoedig verlopen.

Commissie Heezer Fiets Weekend (Wim Camp)

Wim Camp  vat de gebeurtenissen rondom het HFW 2013 
samen; achteraf berust de commotie voor een groot deel 
op misverstanden tussen TC Heeze, de gemeente en 
RKSV Heeze. Na overleg met de burgemeester is 
besloten dat in 2014 weer als vanouds gestart kan 
worden van sportpark ‘t Lambrek. Het HFW zal in 2014 
opnieuw georganiseerd worden, voor een groot deel op 
de vertrouwde manier, maar met enkele vernieuwende 
elementen: meer publiciteit, evt subsidie door de 
gemeente, aangepaste naam (‘Heeze fietst!’) en mogelijke 
extra’s, die nog moeten uitgewerkt (evt verbinden met 
ander evenement. Aanvullende ideeën zijn welkom en 
uiteraard zal er weer een beroep  worden gedaan op 
vrijwilligers om het HFW mee te organiseren!

Commissie PR

Speerpunten blijven de Toerflits en de fraaie website van 
de vereniging. Verdere externe publiciteit staat op  een 
laag pitje, de commissie zoekt nog steeds versterking met 
enkele enthousiaste leden, die af en toe een verslagje 
willen schrijven. Er is genoeg schrijverstalent, dat blijkt 
andermaal uit de goed gevulde Toerflitsen!

Commissie Overige Activiteiten (Joost Snoeijen)

De commissie presenteert in ieder geval twee nieuwe 
activiteiten: een bezoek aan fysiotherapeut Erwin Franken 
en een wijnproefavond. Aan verdere ideeën wordt nog 
gewerkt.

Commissie Clubweekend (Mat Cremers) 
Mat Cremers somt de uitgangspunten op  voor het 
clubweekend op  2-4 mei 2014 in Lochem. De omgeving 
leent zich voor mooie fietstochten over Holter- en 
Lemelerberg, maar ook langs de Ijssel richting Zutphen en 
Deventer. De definitieve inschrijving zal plaatsvinden na 
de voorjaar-ALV, maar om een eerste indicatie te krijgen 
van het aantal deelnemers, wordt men verzocht zich 
alvast voorlopig aan te melden bij Mat Cremers.

Commissie Fietsweek (Stephan Eltink)

Stephan Eltink laat een impressie zien van de zeer 
geslaagde 4e TC Heeze Fietsweek 2013 in de Franse 
Vogezen. Tijdens de voorjaar-ALV zal de bestemming 
voor de eerste lustrum editie worden onthuld.

7. Jubilarissen

Karel Bogaart, Frans Brouwers, Jan van Moll en Gerard 
den Ouden zijn maar liefst 25 jaar lid van Tourclub  Heeze 
en worden dmv een bloemetje in het zonnetje gezet.

8. Clubkampioenen
Willemien van de Veen wint de Elegance wisseltrofee,  
gevolgd door Rieky van der Kruis en Henk Groenemans. 
Wim van de Steen wint de Piet Bosmanstrofee, gevolgd 
door Joost vd Heuvel en Geurt te Biesebeek. De 
Superprestige Dames wordt dit jaar gewonnen door 
Marian Zwart, gevolgd door Gertie Brekelmans en 
Willemien van de Veen. De Superprestige Heren wordt 
gewonnen door Theo Thijs, gevolgd door Jan Brussé en 
Michiel vd Veen. De kampioenen worden eveneens met 
een bloemetje in het zonnetje gezet.  

9. Rondvraag
Ger Peeters: iedereen wordt verzocht om eventuele 
wijzigingen in het e-mail adres door te geven ivm het 
bijhouden van de ledenlijst op de website. 

Adriaan van Eert: Frans vd Wiel had geen Toerflits 
ontvangen en was niet op  de hoogte van de vergadering. 
Stephan geeft aan dat Monique had toegezegd om de 
Toerflits bij Frans te bezorgen.

10. Sluiting
Tot slot bedankt de voorzitter nogmaals alle vrijwilligers, 
die hun steentje hebben bijgedragen aan het geslaagde 
seizoen. In het bijzonder wordt Paul vd Mortel bedankt, 
die na vele jaren trouwe ondersteuning als EHBO-er/
volgwagen, te kennen heeft gegeven er na die seizoen 
mee te willen stoppen. Paul wordt een teken van 
waardering overhandigd en door de leden bedankt met 
een luid applaus. 
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Jaarverslag 2013
Het seizoen 2013 gaat de boeken in als een geslaagd 
seizoen voor Tourclub Heeze, waarin de ledengroei 
zich gestaag voortzette. Na een winterse start van het 
seizoen werd op een groot aantal zondagochtenden 
met 4 verschillende groepen gereden. Veiligheid staat 
voorop en de wegkapiteins zorgden ervoor dat de 
groepen veilig weer terug konden keren naar Heeze. 
Ondanks de nodige perikelen met de gemeente was 
de 26e editie van het HFW  weer zeer geslaagd. 
Daarnaast  kende Tourclub Heeze volop sportieve 
hoogtepunten, zowel binnen het clubprogramma als 
bij diverse georganiseerde tochten in binnen- en 
buitenland.
In 2013 groeide Tourclub  Heeze gestaag door van 100 
naar 103 leden. Er meldden zich 11 nieuwe leden aan, 
maar helaas verlieten 8 leden de vereniging. Een van die 
leden was Arno van Lierop. In het voorjaar moesten we 
helaas afscheid nemen van Arno, die de strijd tegen zijn 
slopende ziekte uiteindelijk moest staken. Een groot aantal 
leden heeft Arno begeleid naar zijn laatste rustplaats. Zijn 
overlijden heeft op  ons allemaal grote indruk gemaakt. We 
zullen Arno blijven herinneren als een vrolijke, positief 
ingestelde fietser met een brede belangstelling voor 
andere mensen. 

Bij de Elegance groep  was de opkomst iets lager dan het 
voorgaande jaar (gemiddeld 8 i.p.v. 10 renners). Ondanks 
een iets omvangrijker fietsprogramma toonde het totaal 
aantal afgelegde fietskilometers een lichte daling van 
29454 km naar 26860 km. Verder kende het seizoen een 
prima verloop  en hoopt de Elegance groep  in 2014 weer 
een stijgende lijn in te zetten. 

Bij de Elite en (Super)Prestige groepen waren de 
gemiddelde opkomst (30,7 renners) en het totaal aantal 
afgelegde fietskilometers (92110 km) ongeveer constant 
t.o.v. 2012. Ook hier verliep  het seizoen zonder 
noemenswaardige problemen. Tijdens enkele ritten reden 
Prestige en Superprestige op Prestige tempo ongeveer 
100 m achter elkaar i.v.m. de veiligheid. Een goed initiatief: 
veiligheid blijft kritisch bij een grotere groep, zeker bij 
hogere snelheden en op kronkelende fietspaden!

Het totaal aantal afgelegde fietskilometers daalde in totaal 
licht van 151.000 naar 145.000 km, nog steeds een zeer 
respectabel resultaat! 

De volgauto werd dit jaar weer veelal bemand door eigen 
leden. Meestal bleef de assistentie beperkt tot het 
wisselen van wielen. Een enkele keer kwam de EHBO 
koffer eraan te pas. Paul van de Mortel nam eveneens de 
volgwagen een behoorlijk aantal keren voor zijn rekening. 
Aan het eind van het seizoen heeft Paul te kennen 
gegeven te willen stoppen met het bemannen van de 
volgwagen. Tijdens de ALV van November 2013 heeft de 

vereniging afscheid genomen van Paul en hem hartelijk 
bedankt voor zijn jarenlange, trouwe ondersteuning. 

De Piet Bosmans-trofee ging dit jaar naar Wim vd Steen, 
terwijl de Superprestige Heren werd gewonnen door Theo 
Thijs. Bij de dames ging de Elegance Wisseltrofee 
opnieuw naar Willemien vd Veen, terwijl de Superprestige 
Dames gewonnen werd door Marian Zwart.

Ook buiten het reguliere clubprogramma werden sportieve 
successen behaald. Een aantal leden voltooide de zware 
klassieker La Marmotte, de tijdritploeg won de tijdrit in 
Heusden en er werd weer deelgenomen aan o.a. Jean 
Nelissen Classic en Diekirch-Valkenswaard. Enkele 
individuele leden deden van zich spreken door naar Rome 
te fietsen (Frans Brouwers) of door deelname aan de 
24uurs MTB race van de Gulbergen (Jeroen Manders). 

Het clubweekend vond plaats in Bad Bentheim en was 
weer vanouds gezellig. Waar de Fietsweek zich meer richt 
op de sportieve fietsuitdaging, staat het clubweekend 
garant voor de meer recreatieve fietsbeleving. Het aantal 
deelnemers aan het clubweekend dit jaar toont aan dat er 
nog steeds prima plaats is voor het clubweekend.   

Rondom het Heezer Fietsweekend was veel commotie, 
waardoor niet als vanouds gebruik kon worden gemaakt 
van de normale start- en finishlocatie. Uiteindelijk verliep 
het weekend gelukkig succesvol. Overleg met de 
gemeente en de burgemeester heeft ertoe geleid dat 
komend jaar voor het HFW onder voorwaarden gebruik 
kan worden gemaakt van de RKSV Heeze kantine op 
sportpark ‘t Lambrek. Het HFW zal in 2014 dan ook weer 
opnieuw op  de agenda staan; met enkele vernieuwingen 
zal worden geprobeerd om het evenement naar een hoger 
plan te brengen. 

De 4e editie van de TC Heeze Fietsweek vond plaats in La 
Bresse in de Franse Vogezen. Negentien deelnemers 
beleefden een schitterende fietsweek, mede dankzij het 
prachtige weer en de mooie omgeving. In 2014 gaan we 
voor het eerste lustrum, dat belooft wat!

Het seizoen 2014 staat voor de deur en zowel het bestuur 
als de leden hebben er weer enorm veel zin in. In 2014 
staat een groot aantal nieuwe uitdagingen op  het 
programma, zowel op  sportief als bestuurlijk vlak. Er zal 
worden gewerkt aan een HFW ‘nieuwe stijl’ en een 
volledig nieuw clubtenue. Er zullen nieuwe sponsoren 
worden gezocht. Maar bovenal hopen we als vereniging 
weer vele veilige fietskilometers te kunnen maken, zowel 
in de regio rondom onze ‘Parel van Brabant’ als ook ver 
daarbuiten. ‘Gezond, uitdagend, sportief en gezellig’ 
blijven de kernwaarden van Tourclub Heeze, ook in 2014. 

Het bestuur wenst alle leden veel fietsplezier in het nieuwe 
seizoen!
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Nog maar een dikke twee maanden en ons 21e clubweekend staat voor de deur. Ook voor onze eerste bestemming in 
Nederland is grote belangstelling. Bij “voorintekening” is al een optie genomen op  meer dan de helft van alle beschikbare 
kamers, maar voor de twijfelaars: er zijn dus nog een paar kamers beschikbaar! Uiterlijk 4 maart laat ik onze hotelier weten 
hoeveel kamers we definitief af gaan nemen.

De twee routes zijn beschreven, maar moeten we nog narijden, en na de zaterdagtocht over de Holter- en de Lemelerberg, 
hebben we voor de zondag gekozen voor een tocht langs de Ijssel, waarbij we voor een groot gedeelte over een van de LF-
routes rijden. Google Earth gaf een mooi zicht over dijkjes en andere rustige weggetjes, die we daarbij aandoen.

In het kort nog eens de kenmerken voor eventuele nieuwkomers:
★ 2 Dagen fietsen in een andere omgeving dan het Brabantse land.
★ Routebeschrijvingen op papier en digitaal voor de gps-apparatuur.
★ Routes van 125 en 80 km, eventueel in te korten.
★ Een goed hotel voor jezelf en je eventuele niet fietsende partner.
★ Gezelligheid boven al.
★ Omgeving leent zich voor wandelen in de natuur of bezoek aan een van de dichtbijzijnde Hanzesteden.

Kortom: Wil je er eens lekker een weekend tussenuit en wil je twee dagen onbekommerd fietsen, zonder er 's morgens 
vroeg voor uit de veren te moeten vanwege de aanreis, en wil je dat ook eens met je medeleden van de Tourclub  Heeze 
meemaken, dan schrijf in. 

Laat me voor de 4e maart weten of je belangstelling hebt. Aanmelding op  mijn mailadres: mat.cremers@gmail.com Geef 
daarbij aan of je eventueel wil rijden en of er nog meer medepassagiers met je mee kunnen.

Mat Cremers
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Clubweekend 2-4 mei Lochem, Achterhoek
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