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13 mei 2014

Inleiding: Stavaza staat voor Stand van Zaken. Deze Italiaans klinkende naam willen we voortaan koppelen
aan onze nieuwsbrief van de Wielervrienden Eijsden( WVE) Past o.i. ook bij namen als grinta, chazpatat,
grupetto, enz.
Middels deze Stavaza wil het bestuur jullie informeren over zaken binnen onze club. Actueel nieuws kan altijd
geplaatst worden via het forum op onze website
Met deze eerste editie alvast een begin van een hopelijke structurele voortzetting.
 17 en 18 mei Weekend Leuven.
44 wielervrienden zullen in 4 groepen de rit naar
Leuven maken. Zij hebben inmiddels een programma
ontvangen. Oud lid Jacques Vranken zal ons
begeleiden met de bagagebus.
Voor de WV- thuisblijvers hier de volgende informatie:
Depart: zaterdag 17 mei om 10.00 uur
Village Depart: Place Vroenhof
Startlijst tekenen vanaf 9.30 uur.
Arrivé in clublokaal op zondag tussen 15-en 15.30 uur
Ravitaillering op heen en terugrit is voorzien in
Brustum: taverne De Pipel http://www.depipel.be
De groepen 4 en 5 hebben wel een rit ingepland.
Groep1en 2: rit in onderling overleg. Vertrek 8.30 uur.
Groep3-leden kunnen met groep 4 meerijden.
Er worden dit weekend geen "kruisjes" vergeven !


Live bij RTV Maas&Mergelland:40 jaar
Wielervrienden Eijsden



Verjaardagen leden mei en juni
Proficiat en een fijne dag toegewenst aan:
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Mei
Ger Theunissen
Erik Kessels
Rolf van der Meer
Math Poismans

3
6
15
17
19
23
29

Juni
Wil Gulikers
Frank Braam
Erik van Caldenborgh
Jeannot Bouvrie
Marco Teuwen
Bart Janssen
Bèr Fraats

 Presentielijst.
Het bestuur is verheugd dat zo velen ’s zondags
present zijn. De opkomst tot nu toe is zeer groot. We
denken dat we een goede keuze hebben gemaakt met
de nieuwe groepsindeling.

RTV Maas&Mergelland zal a.s. donderdagmorgen 15
mei in het radioprogramma 'Roond de Taofel" met een
delegatie van ons het wel en wee van 40 jaar WVE
 Blessureleed
onder de aandacht brengen. Te beluisteren tussen 11en12uur op 107.2FM of via de
Jeannot Bouvrie (groep2) en Ron Wolfs(groep 4)
livestream.http://www.rtvmenm.nl/
kampen met hardnekkige blessures en zijn zodoende
al geruime tijd uit de roulatie. We wensen hen alsnog
 Inloggen ledenlijst
een voorspoedig herstel toe. Hopelijk vlug terug in ons
De ledenlijst is geactualiseerd voor zover mogelijk.
peloton.
Kijk of je gegevens nog kloppen en geef evt.
wijzigingen door aan de secretaris.
 Jubileumboek 25 jaar WVE 1974-1999
secretaris@wielervriendeneijsden.nl
Ter
gelegenheid hiervan heeft ons erelid Willy
Inlogcodes
Theunissen
destijds een mooi en historisch boekwerk
Voor een gedeelte van de website o.a. ledenlijst en
geschreven.”25
jaar op weg”. Nog in veler bezit van
jaarverslagen is een inlogcode noodzakelijk:
oudere
leden
en
de moeite meer dan waard. Een
Deze is: user: lid password: wvelid
aanrader! Graag een exemplaar in archief van de
secretaris.
 Verhuisbericht:
Roy Bormans is per 10 mei wederom woonachtig
 Tips en bijdragen voor de volgende Stavaza
binnen de grenzen van Eijsden:
(evt.
met foto’s) zijn altijd welkom; graag t.a.v.
Dorpsstraat 2, 6245 LH Oesj. Roy, welcome back
secretaris Jef Henquet,
home.
secretaris@wielervriendeneijsden.nl

