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Woord van de voorzitter
Beste Wilhelmina-leden
“We mogen weer ”
Op deze paar woorden hebben we ongeveer 15 maanden met zijn allen moeten wachten. We
zien nu eindelijk licht aan het eind van de tunnel en hebben hoop. Hoop, dat alles weer
normaal wordt. We mogen ons gelukkig prijzen dat het samenzijn met z’n allen zonder al te
veel restricties weer kan. Geen mondkapje meer hoeven dragen, maar wel op je hoede zijn,
want corona is nog niet weg.
Het is prettig om te constateren dat de mensen om je heen de draad weer oppakken en
plannen maken voor de toekomst. Waar ik persoonlijk nog wel het meest naar uitzie, is dat
we weer gewoon met een knuffel gedag kunnen zeggen. Het voelt als een bevrijding
Sinds 19 mei mag er weer in groepsverband worden gefietst en per 5 juni hoef je onderling
geen afstand meer te houden, maar wél tot andere weggebruikers. Bij een verkeerslicht, op
de verzamel-of startplaats van een rit en langs de kant van de weg als je een lekke band hebt:
Bewaar dan afstand
De eerste 2 zondagse ritten werden druk bezocht en op het parkeerterrein van de
Genderbeemd werd door de firma Heerings de koffie met koek verzorgd, omdat Louis nog niet
open mocht zijn.

Op zondag 6 juni is Peter Thomassen tijdens een rit ernstig ten val gekomen en naar het
ziekenhuis gebracht. Peter is inmiddels thuis herstellende van de verwondingen.
Beterschap Peter
Vanaf zondag 13 juni staat gastheer Louis weer voor onze vereniging klaar. Chapeau Louis.
In september zullen we na 1½ jaar weer een algemene ledenvergadering organiseren en
gaan we er als bestuur vanuit dat jullie in grote getallen aanwezig zullen zijn.
Deze maand wordt ook de 4-daagse georganiseerd en ik weet nu al dat de eerste zonnige
dag op het terras bij Louis fijner zal voelen dan ooit tevoren.
Blijf fietsen en genieten van elke kilometer die je maakt.
Mede namens het bestuur wens ik iedereen een gezonde zomer toe.

Christ Trommar
voorzitter

Ledenvergadering
De voorjaarsvergadering heeft door de corona maatregelen niet plaats kunnen vinden. We
hebben besloten om dit jaar maar éénmaal te vergaderen. Volgens onze statuten hoeven we
ook maar één keer per jaar te vergaderen. Het bestuur heeft besloten om een ledenvergadering
te organiseren in september. De datum zal later bekend gemaakt worden.

De kalender 2021
De kalendercommissies hebben de kalender voor het resterende seizoen aangepast. De nieuwe
kalender 2021 is inmiddels ook al naar jullie gestuurd via e-mail. De Randonneurs, toeristen en
groep-60 hebben ook ieder ook een Whatsapp groep aangemaakt. Hiermee kan iedereen snel
op de hoogte gebracht worden indien er alsnog wijzigingen zijn in de kalender.
De kalendercommissies worden gevormd door:





Randonneurs: Martien Hendriks, Louis de Waal en Charles Ramaekers
Toeristen:
Bert Oosterloo, Peter Slootmans
Recreanten: Hennie Lukken, Mariet van der Heijden en Tinus Vogels
Groep 60:
Adriaan Umans

Fiets 4 daagse
De fiets 4 daagse wordt dit jaar weer georganiseerd. Wim, Ruud en Bert zijn druk bezig met de
voorbereidingen. Deze wordt gehouden van 27 t/m 30 juli. Gelukkig kan deze tocht doorgaan
en kunnen we weer veel deelnemers laten genieten van de mooie weggetjes in onze omgeving.
Op 14 juli om 19.30 uur vindt in de Genderbeemd de vrijwilligersvergadering plaats. Hierbij zijn
alle vrijwilligers van harte welkom

Bert Oosterbosch Classic
Ook de Bert Oosterbosch Classic gaat door. De datum hebben we wel moeten verplaatsen van
zondag 15 naar zondag 22 augustus. Ton Merckx samen met Adriaan Umans zijn al druk doende
om hier weer een mooie en goed georganiseerde tocht van te maken.

Dikke banden tocht
Vorig jaar hebben we deze tocht nog net kunnen organiseren, voordat we weer een lockdown
hadden. Het was een goed bezochte en leuke tocht. Ook dit jaar staat de tocht weer gepland.
Deze gaat door, zoals gebruikelijk, op de laatste zondag van augustus, de 29ste dus. Meer
informatie hierover volgt nog.

Sluitingsrit:
We hebben nog niet besloten of we een sluitingsrit gaan organiseren, maar dit jaar wordt
geen kampioenschap georganiseerd. Dit i.v.m. de corona maatregelen van begin dit jaar en
het feit dat sommige leden nog niet hebben willen fietsen omdat ze niet 2x gevaccineerd zijn.
We vinden dat we hier rekening mee moeten houden. De feestavond als afsluiting van het
seizoen gaan we wel organiseren.

Ledenpassen en NTFU Kalenders
De NTFU Ledenpassen worden niet meer jaarlijks vernieuwd. Gooi deze dus
niet weg. Een nieuwe NTFU pas kost € 5,-. De NTFU kalender wordt elk
kwartaal in het “fietssport” magazine opgenomen en wordt via de post, naar
de leden verstuurd.

Datums om alvast in je agenda zetten
27 t/m 30 juli 2021
Zondag 22 augustus 2021
Zondag 29 augustus 2021
Zondag 24 oktober 2021

Fiets-4-daagse
Bert Oosterbosch Classic
Dikke banden tocht
Feestavond en sluitingsrit?????

NTFU ritten 2021
Ook hier hebben we last gehad van de lockdown. De voorjaarstocht was al afgelast en Pinkstertocht
hebben we ook niet kunnen laten doorgaan. Gelukkig kunnen de 4 daagse en de Bert Oosterbosch classic
wel georganiseerd worden.
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