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Woord van de voorzitter. 
Beste Wilhelminaleden 

Het is alweer 5 maanden geleden dat het coronavirus zijn intrede deed en ons dagelijks leven op zijn 

kop zette. Gelukkig zijn de maatregelen per 1 juli versoepeld, waardoor de toercommissies  weer aan 

diverse toertochten zijn gaan werken en een nieuwe aangepaste toerkalander hebben samengesteld 

voor het lopende seizoen. 

Op zondag 12 juli was het dan zover en was het bij Louis om 8.00 uur alweer een gezelligheid als 

vanouds. Er werd onder het genot van een kopje koffie/thee bijgepraat met in achtneming van de 

coronaregels. Je kon zien dat iedereen stond te popelen om gezamenlijk  “en groupe”  weer te 

kunnen fietsen. 

Rond de klok van 9 uur sprak ik de ongeveer 35 toerfiets(st)ers toe, wensten ze een fijne tocht en 

zwaaide met genoegen onder een heerlijk zonnetje de diversen groepen uit. 

 

Inmiddels steekt het coronavirus zijn kop weer op en dienen we met zijn allen alert te blijven. 

Houd bij de toertochten de coronaregels in acht en respecteer elkaars wensen. Ondanks alles gaan 

we er met zijn allen nog een restend positief jaar van maken. Wat dat betreft is het weer ons tot op 

heden goedgezind. 

Mede namens het bestuur wenst ik jullie veel fietsplezier en gezondheid toe. 

 

 

Voorzitter 

Christ Trommar 
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Dikke bandentocht 
Nog ruim 2 weken te gaan en de dikke bandentocht staat 

weer voor de deur. Als bestuur hebben wij besloten 

om deze tocht dit jaar toch door te laten gaan. 

We hebben, gezien het nog steeds heersende corona 

virus het voorstel om dit in aangepaste vorm te doen. 

Niet meer rijden als één of twee grote groepen, maar 

rijden in bij voorkeur kleinere groepen. Hierdoor komen we 

ook gespreid aan bij de pauzeplaatsen. Op de pauzeplaatsen 

dienen de daar geldende regels opgevolgd te worden. Ga ook niet als groep bij elkaar zitten maar blijf 

bij je eigen groepje zitten. Dit jaar hebben we er voor gekozen om maar twee pauzeplaatsen aan te 

houden bij een horecagelegenheid. Dit maakte het wat gemakkelijker om geschikte pauzeplaatsen te 

kiezen. Natuurlijk ben je vrij om tussendoor een eigen extra ingelaste stop te doen. 

Na afloop is er, bij terugkomst bij de Genderbeemd, onze traditionele barbecue. Dit zijn de 

ingrediënten voor de DIKKE BANDENTOCHT.   De datum is zondag 30 augustus. 

Inschrijven kan via een e-mail naar ons secretariaat “secretariaat@tcwilhelmina.nl” of door je op te 

geven bij één van de bestuursleden. Inschrijven kan tot 24 augustus. 

Voor al dit moois, plus een aantal consumpties betaalt u slechts: 

Leden en partner:    € 7,50 

Kinderen 6 t/m  15 jaar    € 5,00 (Jonger dan 6 jaar gratis) 

Overige familieleden en introducés:  € 15,00 

 

Het vertrek is  tussen 10:00 en 11:00 uur vanaf Sporthal de Genderbeemd.  
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Louis Kuijken 

Sterkenburg 616. 

5653 NP  Eindhoven 

Tel : 06-51857919 

E-Mail : Genderbeemd@cs.com 
 

 

mailto:genderbeemd@cs.com
mailto:genderbeemd@cs.com

