Het bestuur van TC Woensel wenst al Nieuwsbrief TC Woensel, december 2017 v.2
haar leden prettige feestdagen en Onderhoudsworkshop !
een gelukkig en sportief 2018 !! Maak zelf je fiets rijklaar voor
het nieuwe seizoen!

Wegkapiteins gezocht
Zoals al eerder aangekondigd gaan
we in 2018 starten met
wegkapiteins. De belangrijkste
taak is om groepen op een
plezierige en veilige manier te begeleiden en hij/zij
wordt hij daarin gestuurd en ondersteund door de
vereniging. Op zondag 25 februari organiseren we
onder leiding van NTFU instructeurs een opleiding
voor belangstellenden. Er is plaats dus meld je dan
bij het secretariaat. We zoeken met name nog
mensen uit de 32/30 groepen!

Openingsrit nieuwe wegseizoen:
Zondag 4 maart 2018
aanvang 10.00 uur,
welkom vanaf 09.30 uur.

Op verzoek van verschillende
leden bieden wij in februari
een onderhoudsworkshop
aan. De bedoeling is dat je
zelf je fiets in orde maakt voor
het nieuwe seizoen. Alle
onderdelen worden nagelopen en indien nodig gesmeerd, afgesteld of
vervangen. Dit gaat dan om onder andere ketting en cassette,
remblokken en kabels, banden en wellicht een nieuw stuurlint. Dit
zijn relatief eenvoudige klusjes die je zelf kan uitvoeren maar vaak
ontbreekt het aan het goede gereedschap of durf je er niet zomaar
zelf aan te beginnen. Maar het is natuurlijk ook gezellig om met een
aantal clubleden samen je fiets in orde te maken.
Leden van TC Woensel kunnen in februari 2018 onder begeleiding van
deskundige fietsenmakers hun fiets rijklaar maken voor een
veelbelovend nieuw fietsseizoen.
Heb je belangstelling voor deze workshop dan kun je je hiervoor
opgeven bij ons secretariaat (secretariaat@tcwoensel.nl)
Afhankelijk van het aantal belangstellenden zullen we overleggen
over het tijdstip (mogelijk een avond of zaterdagmiddag in februari).
De kosten zullen ongeveer € 25,- bedragen voor een sleutelavond of
-middag van 2,5 uur. (exclusief nieuwe onderdelen).
Vragen over deze workshop kun je stellen aan de voorzitter:
Peter de Kort retepedtrok@gmail.com of 06-30881688

Contributie niet vergeten !!
Graag betalen o.v.v. je lidnummer op
rekening NL89RABO0307184358 t.n.v.
TC Woensel
Andere clubperikelen:
•

Mediacommissie: er komt geen papieren Wegwijzer meer uit,
informatie komt via nieuwsbrieven en via de website

•

Er is een sponsorcommissie in oprichting die actief bedrijven gaat
benaderen voor sponsoring van onze club

•

Er is een ATB-commissie in oprichting, nieuwe leden hiervoor zijn van
harte welkom, meld je aan.

•

De recreanten hebben zich opgesplitst, degenen die bij TC Woensel blijven,
zullen dit jaar een doorstart maken

uur !!
ari 19.30
20 febru

2018 Kalender
20 feb. > ledenvergadering

17 juni> De ronde

24 feb. > opleiding wegkapiteins

23 juni > High Crit Festival HTC

4 maart > Openingsrit TCW

24 juni > tijdrit Oirschotsedijk

6 mei > Mantel-Meijerij tocht

1 juli > Geert en Hanny Memorial

