Nieuwsbrief 2

2 juli 2014

Bij dezen onze 2de stavaza
 17 en 18 mei Weekend Leuven.
We mogen terugzien op een zeer geslaagde
2daagse naar Leuven. Heel veel zon en onverwacht
zware ritten door het draaien en keren, de
kasseistroken en de heuvel op- en af wegen, lekker
eten bij Domus, Belgische pintsjes ……
kortom een meer dan verdiend compliment voor het
jubileumcomité die dit alles voor ons geregeld
heeft.
Chapeau en merci Jan-Erik-Fidel-Robert.

Compliment ook voor onze nestor ,de 79 jarige
Fred Doensen. Fred voltooide de enkele rit naar
Leuven samen met zijn kompaan Pierre Linkens.
Mooie geste om samen de rit te maken.
Foto’s staan op onze site bij de rubriek Actueel.
Gezien de vele positieve reacties op FB: voor
herhaling vatbaar komend jaar!
 Welkom nieuw lid Richard Broers
Onze hoofdsponsor Richard reed met groep 4 mee
naar Leuven. Dit was aanleiding voor hem om
meteen lid te worden van onze club.
Richard over zijn “nieuwe groep”: als gastrijder heb ik
met groep 4 mee mogen rijden en heb kunnen zien dat het op
sportief vlak en sociaal vlak dik in orde is binnen jullie
vereniging. Van het begin tot het einde klopte het plaatje
helemaal zelfs het weer was super en als je dan als kers op de
taart ook nog het criterium van Tienen mag rijden en daar als
groep 4 allemaal in de top 10 eindigt mag je als gast alleen
maar dankbaar zijn dat je erbij was.
Dus graag wil ik iedereen bedanken (jongens van groep 4
extra) voor de morele steun en het medeleven het was
hartverwarmend. Organisatie en leden petje af !!! En namens
mijn vrouw bedankt dat ik 2.5 kg kwijt ben na een weekendje
weg fantastisch nog nooit gebeurd .sportieve groet Richard
Broers



Stand Presentielijst na 16 ritten
Belg alleen op kop!
Het bestuur is verheugd dat zo velen ’s zondags
present zijn. De opkomst tot nu toe is zeer groot.
Koploper na 16 ritten( t/m 29 juni) is Maurice
Swinnen. Hij haalde het maximaal aantal kruisjes
van 16 stuks: Theo Beyers-Jef Henquet-Pierre
Linkens-Mathy Maes en Math Poismans volgen met
15 kruisjes.



Verjaardagen leden juli en augustus
Proficiat en een fijne dag toegewenst aan:
Juli
7
Tonny Pachen
16 Coen Spauwen
16 Gerrie de Groen
16 Ivan Vanlingen
18 Ed/ Abraham Steijns
22 Jo Spauwen
24 Mark Janssen
24 Rogier Linke

2
4
5
17
22
25
31

Augustus
Jeu/Rob Jeukens
Roy Bormans
Servé Aarts
Tim Lindeman
Ed op den Camp
Jef Henquet
Theo Beyers

 “Kunsj ien de vitrien” vaan Fred Doensen
Afgelopen weken was er een “vinologisch” kunstwerk te
bewonderen in de vitrine van drogisterij Broers.
Om deze creatie te maken spaarde Fred van genuttigde
flessen wijn afgelopen tijd de kurken.
Raad jij mee hoeveel kurken ( en flessen wijn) Fred voor
de fiets gebruikte?
De winnaar ontvangt een passende prijs. Stuur je
oplossing naar secretaris@wielervriendeneijsden.nl

 Weetjes…
 Mister Ventoux Jef Creuwels
Afgelopen periode waren een aantal leden
aanwezig op de Mnt. Ventoux. Een man die deze
”kale reus” als geen ander kent is Jef. Hij beklom
hem voor de 80ste keer. Jef heeft over al zijn
beklimmingen een heel boekwerk bijgehouden.
Benieuwd wanneer hij voor de 100ste keer omhoog
gaat.
 Fred Doensen uitgeschakeld
Door een ongelukkige val ( op NS-station
Maastricht) is Fred voorlopig uitgeschakeld op de
fiets. Hij brak een middenhandsbeentje en zijn arm
zit in het gips voor 5-6 weken. We wensen hem een
voorspoedig herstel en we zien Fred terug in de
najaarsklassiekers (of eerder?)
 Bestelling wielerkleding
Gelieve je ingevulde bestellijst retour te sturen voor
20 juli naar Theo Beyers, onze kledingbesteller.
Mail adres Theo: theobeyers@home.nl

Fietsje van Fred: Hoeveel kurken gebruikte Fred ?

Inloggen ledenlijst
De ledenlijst is geactualiseerd voor zover mogelijk.
Kijk of je gegevens nog kloppen en geef evt.
wijzigingen door aan de secretaris.
secretaris@wielervriendeneijsden.nl
Inlogcodes
Voor een gedeelte van de website o.a. ledenlijst en
jaarverslagen is een inlogcode noodzakelijk:
Deze is: user: lid password: wvelid


Tips en bijdragen voor de volgende
Stavaza
(evt. met foto’s) zijn altijd welkom; graag t.a.v.
secretaris Jef Henquet,
secretaris@wielervriendeneijsden.nl

.
Donderdag 26 juni o.l.v. wegkapitein Ed op den Camp.
Groep 4, met enkele gastrenners uit groep 2 en 3,
pauzeert in Gangelt op de terugweg van mooie rit
Wassenberg(Duitsland) , 150 km.
16 wielervrienden on tour. Veel pensionada’s aan boord.

