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Nieuwsbrief 
December 2021 

Woord van de voorzitter 

Beste Wilhelmina-leden 

Met de kerst en Nieuwjaar voor de deur kijken wij even terug op het enerverend jaar 

2021 

Het begin was niet hoopvol maar met ups en down kon er toch nog individueel worden 

gefietst. Vanaf begin juni gingen de “remmen” los en werd het fiets-seizoen nog positief 

afgesloten met de sluitingsrit en feestavond. Door het corona-virus zijn de activiteiten 

wederom op een zeer laag pitje gezet. Gelukkig zit onze vereniging op dit moment in de 

“winterslaap”. Met het virus, dat ons nu al bijna 2 jaar in de houdgreep heeft, duiken we 

wederom een onzekere winter in. 

Als voorzitter heb ik veel waardering voor onze vrijwilligers. Ze hebben zich afgelopen jaar 

weer geweldig ingezet voor alle noodzakelijke werkzaamheden. Samenwerking gaat goed als 

je elkaars verantwoordelijkheid respecteert, ieders vakmanschap wordt ingezet en je vooral 

ook goed naar elkaar luistert. De kalender voor 2022 heeft inmiddels grotendeels vorm 

gekregen, zoals in deze nieuwbrief staat vermeld. Het blijft bewonderenswaardig dat er 

zoveel vrijetijd wordt ingezet door actieve leden, die de vereniging daardoor goed en 

effectief laten functioneren. 

 

Bedankt hiervoor. 



  
 

 

 

   

 

Hopelijk gaat het fiets-seizoen vanaf maart 2022 vol spirit van start zonder beperkingen en 

onderbrekingen. 

Kerst en Nieuwjaar brengen elk jaar toch iets magisch. Maak het thuis gezellig en kijk wat je 

voor elkaar kunt betekenen. De warme sfeer geeft iedere keer weer de nodige positieve 

energie voor het komende jaar. Moge 2022 de betere tijden brengen, waar wij alweer zo lang 

naar verlangen. 

  

Ik wens, mede namens het bestuur, alle leden met jullie aanhang een goede Kerst, een 

gezellig Uiteinde en fantastische vooruitzichten op een gezond 2022 met sportieve 

uitdagingen. 

 

Christ Trommar 
voorzitter  

  



  
 

 

 

   

 

Nieuwjaarsreceptie 

Het bestuur van TC Wilhelmina wenst u een heel 

voorspoedig  en gezond 2022.  

Voorlopig gaan we er vanuit dat de Nieuwjaarsreceptie 

door kan gaan. Daarom nodigt het bestuur u graag uit voor 

de nieuwjaarsreceptie op zondag 9 januari vanaf 16.00 uur 

in Sportkantine “De Genderbeemd”. Blijkt dat de 

nieuwjaarsreceptie alsnog niet door kan gaan, dan brengen we jullie daar uiteraard tijdig van op de 

hoogte. 

Sluitingsrit 

Na een jaar onderbreking, hebben we dit jaar opnieuw de sluitingsrit gereden. De fel begeerde “Bert en 

Tiny Louwers Wisseltrofee” is gewonnen door “Ruud van der Heijden”. Omdat we dit jaar geen 

clubkampioenschap hebben ontvangt hij naast deze prachtige wisseltrofee ook een nieuw              

“Wilhelmina shirt”.  

Najaarsvergadering 2021  

Op dinsdag 28 september is er weer een ledenvergadering 

gehouden. De eerste na de Corona pandemie uitbraak. Naast 

de gebruikelijke agenda punten zoals mededelingen, financieel 

overzicht en samenstelling toercommissie voor het nieuwe 

jaar stond nu ook het jaarverslag 2020, de jubilarissen en het 

50 jarig jubileum op de agenda. Verderop In deze nieuwsbrief 

lees je hier meer over. 

NTFU 

Onze club is lid van de NTFU. Zowel leden als bestuur zijn verzekerd via dit lidmaatschap. 

Leden ouder dan 85 jaar, kunnen geen gebruik meer maken van de ongevallen verzekering, 

maar hun fiets is nog wel verzekerd. 

De NTFU verstrekt geen ledenpasjes meer, mensen dienen zelf de 

NTFU te benaderen hiervoor. De leden kunnen zich gratis registreren 

op de persoonlijke pagina van de site www.fietssport.nl voorheen 

www.ntfu.nl. Eenmaal geregistreerd kun je zelf je ledenpas 

aanvragen, gegevens wijzigen en eventuele schade melden. 

 

  

http://www.fietssport.nl,/
http://www.ntfu.nl./


  
 

 

 

   

 

Contributie 2022 

De contributie blijft in 2022 gelijk aan 2021. 

 

 

 Contr. TCW.   Contr. NTFU     Verz.   Totaal   

Hoofdlid met TFK.  € 32,71 € 19,54  € 17,75  € 70,00 

Gezinslid met TFK.  € 26,35   € 15,90  € 17,75  € 60,00 

Leden zonder TFK.  € 29,50      n.v.t.     n.v.t.  € 29,50 

Jeugdleden zonder TFK.                   € 19,50     n.v.t.     n.v.t.  € 19,50 
 

 

 

 

Inschrijfgeld nieuwe leden   €   2,50  

Nieuwe clubshirts korte mouw  € 49,00 

Nieuwe clubshirts lange mouw € 69,00  

Korte broek met club logo  € 85,00 

                     Levertijd nieuwe shirts 10 weken!!!!! 

 

Oude clubshirt korte mouw  € 25,00 

Oude Clubshirt lange mouw  € 25,00 

Oude Clubjack    € 25,00  

 

Nieuwe leden: Clubshirt korte mouw: € 10.00 korting.  

Als iemand een nieuw model truitje wil hebben, het liefst voor 31 december 2021 bestellen 

bij Heerings, dan is het er bij aanvang van het nieuwe seizoen. 

 

 

Leden worden verzocht om het bedrag dat op 

hen van toepassing is voor 1 Januari 2022 over te 

maken op onze rekening NL83INGB0004456840 

T.n.v. TC Wilhelmina 

onder vermelding van: Contributie 2022 
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Bestuursverkiezing  

Tijdens de ledenvergadering zijn Christ en Adriaan opnieuw herkozen als 

bestuurslid van onze vereniging. Zij zullen zich de komende 3 jaar weer 

ten volle inzetten voor onze club. 

Huldiging jubilarissen 

Ook tijdens de ledenvergadering zijn de jubilarissen van 2021 gehuldigd. Arie van der Hulst, Gijs van 

Sprang en Rene Lowis voor hun 40-jarig jubileum en Hans Hofman voor zijn 25-jarig jubileum als lid van 

onze club. Nogmaals allen gefeliciteerd voor het bereiken deze mijlpaal. 

50 jarig jubileum  

2022 is het 50ste jubileumjaar van onze club. Dit willen we natuurlijk niet 

zomaar aan ons voorbij laten gaan. Hebben jullie ideeën over hoe we hier 

invulling aan kunnen geven, laat het ons dan weten.   

Het bestuur dacht aan een invulling op een zondagmiddag. Dit zou onder 

andere kunnen zijn: een bezoek met entertainment in het Evoluon, een 

matineevoorstelling bij Inspiration Point, een middag in de Genderbeemd met 

een optreden en een fietstocht in de morgen. 

Alle ideeën zijn welkom, heb je een leuk idee laat het ons dan weten. 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie  

Zondag 5 januari werd de traditionele Nieuwjaarsreceptie gehouden. Hét moment om elkaar een gezond 

en sportief 2020 te wensen. Door velen van ons werd hier ook gebruik van gemaakt. 

Op deze middag werden ook onze jubilarissen gehuldigd voor hun betreffende jubileums. Dit jaar waren 

dat: Johan de Koning, Cees Mertens , Antoon Jansen en Christ Pijnenburg, allen zijn 40 jaar van de club. 



  
 

 

 

   

 

Zondag 8 maart openingsrit 

Hoewel het er dreigend uitzag, en er een flink windje stond, konden we op deze zondag gelukkig toch 

beginnen aan ons seizoen 2020. Na een openingswoordje door de voorzitter en de inmiddels traditionele 

foto door Louis, vertrokken we. Veel zondagen tijdens de winterperiode waren verpest door slecht weer, 

dus met de conditie was het niet best gesteld, maar we lieten ons niet weerhouden met een man of 30 

naar Kruidenlucht in Casteren te fietsen, waar het zoals gewoonlijk weer prima geregeld was met koffie 

met gebak. Met datzelfde windje lekker in de rug, reden we weer terug naar de Genderbeemd. Het 

begin was gemaakt. 

Corona 

En toen kwam corona en werd ons sociale leven lam gelegd. Buiten sporten was alleen nog maar 

individueel of met twee personen mogelijk, dus alle zondagsritten en vrije toertochten moesten 

geannuleerd worden. 

Dit duurde tot zondag 12 juli, toen werden de maatregelen wat versoepeld en mochten de ritten weer 

hervat worden. Daardoor kon ook de dikke banden tocht op zondag 30 augustus plaatsvinden. Een 

gezellige rit met pauzeplaatsen bij de Malpiehoeve en de Volmolen en de traditionele extra pauze met 

schrobbeler en hapjes onderweg. Af en toe was er wat regen, maar gelukkig konden we de 

pauzeplaatsen net bereiken voor we té nat werden. De afsluiting was zoals gewoonlijk bij Louis met een 

bbq en een gezellige nazit. 

Helaas begon het in oktober weer van vooraf aan, waardoor de sluitingsrit, feestavond en 

najaarsvergadering geen doorgang konden vinden. 

Afscheidnemen 

In de tussentijd ontvingen we bericht dat Jan Vos op 27 oktober op 89-jarige leeftijd en Piet Sanders op 

6 november in de leeftijd van 84 jaar zijn overleden. 

Beiden waren Wilhelmina iconen en al heel lang aan de toerclub verbonden en altijd bereid om een 

handje mee te helpen. Wij zullen hun beiden missen. Vanwege corona konden slechts een beperkt 

aantal mensen aanwezig zijn op de afscheidsbijeenkomsten. Wel is bij beiden een delegatie van het 

bestuur aanwezig geweest en zijn er bloemen bezorgd.  

Tot slot 

Met de kennis van nu weten we dat de coronamaatregelen gedurende medio 2021 wat versoepeld zijn 

en de pandemie op zijn retour is, hoewel nog niet weg. 

De zondagsritten zijn weer van start gegaan en  per 25 september j.l. zijn alle maatregelen opgeheven 

en is de corona check en testplicht ingevoerd, zodat praktisch alle activiteiten weer zijn toegestaan. 

Vooralsnog hopen we op een  normaal fietsseizoen in 2022.  

  



  
 

 

 

   

 

NTFU ritten 2022 

 



  
 

 

 

   

 

  



  
 

 

 

   

 

 

De kalendercommissies 

Ter ondersteuning van de Toercommissie hebben we ook kalendercommissies. De kalendercommissies 

stellen de kalender samen van de verschillende groepen. Zonder hen zijn er geen tochten voor de 

betreffende fietsgroep. De toercommissie bestaat uit de voorzitter van de kalendercommissie en 

Adriaan Umans als vertegenwoordiger van het bestuur.  

De kalendercommissies worden gevormd door: 

 Randonneurs:  Martien Hendriks, Arie van der Hulst, Charles Ramaekers 

 Toeristen:  Hans Nouwen, Alex Mantz 

 Recreanten:  Hennie Lukken, Mariet en Ruud van der Heijden, Tinus Vogels  

 Groep 60:  Adriaan Umans 

 

 

 

 

Datums om alvast in je agenda zetten 

 

Dinsdag 8 maart 2022 Voorjaarsvergadering 

Zondag 13 maart 2022 Start nieuwe seizoen 

Zondag 8 mei 2022  Voorjaarstocht / Heuveltjestocht 

https://www.fietssport.nl/toertochten/53569 

Zondag 3 juli 2022 Bert Oosterbosch Classic 

https://www.fietssport.nl/toertochten/53597 

26 t/m 29 juli 2022  Fiets-4-daagse 

https://www.fietssport.nl/toertochten/53648 
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Tweedaagse Randonneurs 

In 2020 en 2021 zijn de tweedaagse niet door kunnen gaan. 2022 geeft 

weer nieuwe kansen. Echter Ton heeft aangegeven dit niet meer te 

organiseren. Daar van de route naar Gorssel is een GPX-bestand 

aanwezig is, zullen de randonneurs onderling overleggen of ze alsnog 

de tweedaagse gaan organiseren. 

  

Tweedaagse Recreanten 

De tweedaagse voor de recreanten gaat door en zal door Adriaan en Sandra 

georganiseerd worden. We overnachten in een Hostel waar we enkel 

tweepersoonskamers hebben gereserveerd. Graag zo spoedig mogelijk 

doorgeven als je mee wil. 

Daar er geen chauffeur is, zal het deze keer zonder volgwagen zijn. De bagage zal gebracht en gehaald 

worden door William, maar hij fungeert niet als volgwagen. 

 



  
 

 

 

   

 

 
 

   

 

 
 

   

 

 

Louis Kuijken 

Sterkenburg 616. 

5653 NP  Eindhoven 

Tel : 06-51857919 

E-Mail : Genderbeemd@cs.com 
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