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Bij dezen onze 4de stavaza



Vervolg seizoensafsluiting

Highlights seizoensafsluiting 11-okt

De Chrono:
op zaterdagmiddag was voor de oudere leden onder ons
een bijzonder (her)belevingsmoment na 24 jaar.( in 1990
voor het laatst) Good-old Jef Creuwels -61 jaar jongboorde extra kracht aan voor dit moment. Hij verpletterde
alles en iedereen. Met een voorsprong van liefst 28
sec.op nr2 Rogier Linke en 29sec op nr3 Boudewijn
Leunissen liet Jef zien dat hij nog met de allerbesten van
groep 1 kan duelleren.
Gezien de animo en
enthousiasme, ook op het
terras van de Abdij ValDieu, moet deze “MemorialChrono” ongetwijfeld in
2015 op onze kalender een
plekje kunnen vinden….wie
weet …dan met nog meer
van onze “kleppers” aan het
vertrek. Wie onttroont Jef
Creuwels in 2015.
Met recht mag Jef mister
Chrono genoemd worden met 4 overwinningen.
Voorlopig doet niemand hem dit na! Chapeau!
De jubilarissen:
Een speciaal moment op onze feestavond. Hulde voor de
9 mannen die aan de wieg stonden van onze
Wielervrienden.

Proficiat met deze mijlpaal. Dat jullie nog veel ritten en
fietsplezier met ons mogen beleven. Op naar jullie
gouden jubileum.

Clubkampioen 2014: Maurice Swinnen
Een taaie Maurice trotseerde weer en wind, maar
moest tot het laatst strijden om deze eer te
bemachtigen. Desondanks ‘nne dikke proficiat.
Kurkenfietsje:
Onze nestor Fred is niet alleen een fervent
wielerliefhebber, maar ook een vino-amigo,
getuige zijn velo-kunstwerk. Fred gebruikte 129
kurken en even zo vele (of nog meer…) flessen.
Jan Winkelmolen(met 135 stuks) benaderde dit
aantal het kortst en ontving hiervoor een fles wijn.
Voor een uitgebreid verslag met foto’s zie Actueel
op onze website.


Nieuwe Website online
Met dank aan Marco Poismans
Afgelopen oktober-weken is er onder leiding van
Marco Poismans, zoon van Math, vele uren
gewerkt aan de vernieuwde website. Marco heeft
er een mooie up-to-date site van gemaakt ,
waaraan hij vele, vele uren belangeloos heeft
gewerkt. Tevens heeft hij het website-team (MathMathy en Jef H) enkele avonden wegwijs gemaakt
om het beheer onder de knie te krijgen. Hopelijk
kunnen we Marco nu iets minder op afroep
raadplegen.
Marco een welgemeende en grote
merci voor al je inspanningen !!

 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:
1.Je e-mailadres 2. Wachtwoord:fietsen2014
Je kunt het wachtwoord daarna altijd wijzigen in
een wachtwoord naar keuze.



Eindstand clubkampioenschap 2014
De taaie Belsj, Maurice bleef op kop!
Maurice Swinnen moest blijven
strijden tot op de meet. Hij haalde
het maximaal aantal kruisjes van 29
stuks. Math Poismans volgt hem op
de hielen met 28 kruisjes. Derde plek voor Theo /Fidel
Partouns 27 kruisjes en Mathy Maes met 26 werd
4de.Theo Beyers, Gerrie de Groen en Jef Henquet delen
met 25 xxxx de 5de plaats.
Geruchten gaan de ronde dat Maurice voor deze
bijzondere prestatie een Koninklijke onderscheiding
wacht op paleis Laken bij de Belgische Koninklijke
familie.


Verjaardagen leden
november-december-januari

Proficiat en een fijne dag toegewenst aan:
1
6
6
17
25

November
Maurice Swinnen
Rolf Pachen
Theo/Fidel Partouns
Eddy Blanc
Henri Vranken

1
18
21
24

December
Guy Theunissen
Jan Holla
Pierre Linkens
Boudewijn Leunissen

9
11
12
12
12
14
20
26
27

Januari
Luciën Beyers
Willy Theunissen
Jef Creuwels
John Smeets
André Wolfs
Bas Vankan
Jef Pinckaers
Robert Waterval
Guido Jeukens

Opfrissing van het verkeersreglement

 Nieuwe leden.
Afgelopen weken zijn
we verrast geworden
door de aanmelding van
een groot aantal nieuwe
leden.(liefst 7)
We zijn dus “hot”.
Groep 3 wordt versterkt met:
- Luciën Beyers, oudere broer van Theo
- Roger Lardenoije, neefje van beiden.
- John Warnier, wonende op het Eraclesplein.
- Rob Stassen, jongste lid met 21jaar,
wonende in Prof Duboisstraat en neef van
Tom Purnot
In groep 2 zijn de nieuwkomers:
- Max Roosen, de look-a-like van Axel
Merckx
- Patrick de Vries, schoonbroer van Richard
Broers, wonende Gele Helmbloem 28
(Nieuw Poelveld)
De aanwinst voor groep 1:
- Dennis Roijen, collega van Math Poismans,
wonende Boterbloem 10(Nieuw Poelveld)
We wensen onze nieuwe leden veel fietsplezier
toe !
In totaliteit over 2014 mochten we maar liefst 11
nieuwe leden toevoegen.



Weetjes…

 Het moment
……….
waarop de vrienden van
Jef Creuwels in Caestert
horen dat hij de Chrono
Val-Dieu van de heeft
gewonnen:
Zie:
https://www.facebook.com/video.php?v=2260661841
06938&set=vb.127001513976569&type=2&theater
 Onlangs gesignaleerd bij Drogisterij
Broers:
Wielervriend en sponsor
Richard in gesprek met deze
Aziatische zakenpartner.
Zijn naam:
牙箏ド-ping of te wel
Tsjeng Do -Ping

In 5mnd 20kg lichter en van
groep 5 naar 4, naar 3, en in 2015 naar….
 Belangrijke data om alvast te noteren:
- Nieuwjaarsborrel: zondag 11 januari 16.00
uur-18.00 uur.
- Algemene jaarvergadering: vrijdag 23 januari
20.00uur
Beiden in ons clublokaal Greune Mert.

